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Ἂς ΤΆΒΟΤ 9 {πω γαῖα. 

᾿ Τεχέαῖ εξίαπι (αδ᾽πηρίταν ΕἸραγαγυμτ (0125 ἀρὰ ΤΙΟΩΥ Πα σσσατγαπέ (σαὶ 
οςς ῬιδΙε πος ὅς 4118 (ὐταπητηδίοῖ5 Πα 115) ϑυεδγὰ, 1ῃ αἱθχῃ ἐγτοηυπι: πδ΄. 
᾿ς ΔῸη πΊοσο ΡΠΠΟΙορί9 ὃς σσεορταρῆϊα Πα Ἰο5, νεγὴπη ὃς 8. ΠΟ 15 ταίδενία- 

π΄ ἔα, τὴ αι δυθ᾽ σεορτγαρῆηία γείῃϑ, Ἠμζοτῖος ἴπκ, ἀηὰ οὐδ ῬΟΕΙ σγδος ἐκ 
τς Βοῦίοηΐο, ἱπη δι ἘΠ, ν " 

. Ὡς ᾿ Τεωϊραφία, ὠφέλει ΣΚΙΝ Ἢ ἊΣ ὍΣ τὰ πολιτιχᾷ, ἢ ἢ «εἰς. δ}- 
Ὁ »ηῤρίο διγαῖνο {{6.. τοῦς τλ 

προς ΟΝ ΡΤ ΜῊ: τε ἢ ΥΥ 
Τγρι Μ, Οἰαᾷ. ἰαύωες ὧν ̓:» ἐΕ ΕΕΣσ, Ἀ. βόε, Ἔ φειὐγ ήτο, δ. Ἐ- 
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ἡ ΙΓΟῚ, 40 ΦΗΕΦΙΝΟΕΙ 0, 
ο΄ (επετοπῆϊπις ᾿Π40}15 πιαχί Π15:4; ἔροΐ Ια νοηὶ, 

ΠΠἴο ἀπιριΠπιὶ νη ΝΊς. ἘΡοαϊησεγὶ, ρτβίβξει 
ογαϊηῖ ἰςπατοῦ ἴπ οοἰ οδογγίηγα δ πογαηι υτὸς 
ννταυῆαγία, 

ἭἬἭΕΞΕΝΕ. 5ΤΕΡΗ ΑΝ τ 5, 5. ἢ. 

᾿ Ιονύυϑιι ὄὀγοσομι (σοοργαρ ίαΉ:, 
Ἴ φοῖ ἔγευο 1). {|| ΟΥ̓δΙς μορηιά, 

..ω,.,. διε Εμ αρῖί τι Ἰρίηι. οογνηιονι- 

ἐἀγίος φημ}. οἷίηι ράον" πιθης Ἐν Οὗ. δε Ρ ἤδη 

εἰ οι, {εἀ οχεηιρίαγία Ῥπγμς ἐἀϊείομῖς 714ννι- 

ῥγίάρηι ἀθ{{{6γ 471 ρωρί [Ποπΐ., 1: ρηδίϊοα φοηηιο- 

ἀᾳ. φγαυ!οῦ Ἠ16 ΡΕΟΟΑΓΉΥΗΊΗ εχ! πφυΐ, εἰά- 

ο γίγημε ἸΜιοοΐδθ, πὶ ρἰμν ΠΜΟΥΉΉΗ Ράς 1 γὙ6 ἀ6- 

ο΄ άργίο {αἰἰτξαοογονι, (ιμρη σογὸ εἀϊείοηί μα- 

τόγη πἰΡΙΐ ἀρίγανογε [οἀ ροιίες αἰϊφμίά ἀάάογε 

ροφί αγοηι, ἰάρθαμο ἐμ ΓΕ ΡΥ Γ ΑΓΙΟΜΘΉ)} αὐ φεγῥηηι. 

{4 τοῖϊορι 4ἀγηθσεγο., τεῦ ἰοξίον {μϑ τρῖο εὐάέηι- 

46 ἀ(ροξξει Ογάοα ραγίιον σ᾿ Γαιΐπα Ῥαβεγεῖ: 

τς ἐάρι φημ ἀπίε ῬμΜἶτος ἀΉηος ἐχοη4 {μι (σσ' 
ργηπὴηε φμίάρηι Υ. 11 ΟΡΠΊΟΥ, γ)γ “Βαμίοα, αὖ 

᾿ς ἤοαλπηε Βεθεῖίο, Ἅπῆο Μ.. Ὁ. κχππ, ) {1 1|4- 

τ ἄμς πρηρ[!, τάπφηάπι ἀϊφηάηι {ημε {ἰἱηη 1 πιρα. 

τς ρήαοι ῥά ίομς. ἰρριῦηι τομογοῖ  (6ἀ ἐοοο, τΙΗ 
2)..2 τ {η5" 



ε[μι5. ἰοοῖ [6 γιοῖς Θομ !ς {αἰ 0 οἤεγηηε βαγηι 

ἐ Πρ Ποῦ ῥαγτ»: ῥαγῥαγὸ γοάάϊε!: πο βάποὶ 
4ηὶ ἐπι ἀοϊϊως 4η. βάν ϑαγίης τον [1 ο[}οηι, {Ἐαίηογε 
οἱκ μοῇοη. Τίωις, 4μί ἀάργαμί, {σ᾽ Ἰ4η1ὰ 
ἐη(οἰεια το[ἐος ἃ 7πὸ ἀἀβιφοῥαμίμγ, ῬογΓανῚ 726 

“μὲ αἰϊαγ Ἰρ(ονηοι ἐμ (ον Ἰδογεηι : ὁσο οχοη(αγε 
ἰαϑογονι, {σ᾽ γιμίεα ἀογιοἐοα υμιεία (ποίο 6- 
πῆρ εἰομ Κμἰίοίο Εἰογ αἴαμο γιογεομαγία αἱἹηοία 
ἄϊεογο)} ργΔ[ΟΥΓΊ 46 ΓἸβοσγαρ)ίοα : 4 πΉΉὶ 
(Ιαἰοπῖς ορεέγά ἘΙΘῊ ἱεμιρογίς ἀμοθης γγ αἰ! ο{- 
{κπὶ τορι α. πηι ἐἀήμεη ἨΡΡΉΡΊΟΊΙ γΈβε- 
ΥΊΡΘΗῚ ΟΠ 1 ΟΠΕΥῚΣ 1] ΡΌΜΕΥΘΡι ᾿ (4η 60 φγαΌΪης 
ΟΥΑΙ 410 γιῦμις [Ῥ4Π| αὐ ΠΠάηι {εγιρεϊοποην ἀκ: 
ῥαπιγ } γι ρὶ ρον ὑτοῖίο {π|εἰρίοηάννι {αὶ : πο 
γη(κορδννο Ταριοῖ' (εἴ τηφοηηὸ {ἀΐ64}}) [1 ἐαρ: 
το ο ἐπ} {μεσ το {σ᾽ εἰθῦηε ἐρ ΠΡ ες ρα δγ εἴη 
ἐαητάτ ἰμ Ρα ἀμ ἔογο εχ Πρ α[ζεθι: μΟΥΗ,ι 
ΠΡ. {Ἐπεί ΤῈ Τοτήμάο φΟΗ Ραῤηί, ἴα 4μ0 
ἀριγιὸ "ἃ ( ῬΟΜΙΗΙΟ Δι ΟΡ δὲδ᾽ ϑείογὶ Δ Ππεῖγὸ 
εὐαξίς {π|1 ΦΉΜΗ φηΐηι Φόγ αι, τρορῃ]όίᾳ; 
ΡΕΓ ὉΥθεπι Ιογοῖοβ, ὁδοὶ Θά τοη γαγα 
Ροεις θ8} Πρηϊ βοαιίο. ἽΝοψμδ. ἕάηῖο Ἰπα 
οἴθίος Ροριΐος, Φεὶ πα Π γδταθ πατί ἐδ 1)1- 
ΤΟΥ Ργοίαγὶ σοί: μά Ρἰηγ δες σεγις αὐ γ0- 

ἱπις ἐχρυιριοιάανη υἷι ἐ{ἰῆπις οδεαῤη!! πξομά μ)} 
εὐη οης, ἀϊχὶ, ἸΜλείοπος χὰ ῥυτὰ ταμϊεῖτ- 
αἴπε νἱχ ἀϊεεηΐ βοῆθητ, δά “πομίαηι ὐο- 

ῃ Α δτς εαῤπἐ - 



εαὐπῖμηι εΠμ4 οἱχ ἰοομηι Ῥάφογο ροιο[ἐ ἸΉΓΟΥ 

{114 4μα ργοργϊὸ ἀρρεἰ αρΓΉ7 οριροίά, αἰπιά ε- 

χρη! ίηῦη., ζσ' φηίάρηι ἴῃ φηθ, ργοξεγάηι. ΤΌ: 

᾿χἰἱοης οηΐη «ὦ Πα ας ἀρ(οὐἹρίϊοπεηι ιοηγ[ις, 

μον αἰϊα ἀϊοῖς ὁ{{6 ἔϑνθ' μέρμεξον᾽ μά  ῖς 

114. {πιρεγ]ογῖσ. τοΡΙβοΥ 5 ἀμ γργοίαίίο ὃ ΦΕΥΠ 

σιν 5 σοηθ. ἔοι μῖς εγαὶ υἱάργο γἱαἰὲ γοά- 

ἀ ιανι ο{6 Οὐ κοάνι νοορι, [6 ἐαηι ῥέης γεά- 

ἄογο, 1ὦ ε[᾿, οἱρι Εγη5 ῥέηε ΕΧΡΥΙΡΊΘΥ 6, Ῥος Ὅο- 

χὸ εγαὶ ρεγαἠβέοίίο : ἀξάμε ἀάφο ΠηΕΥΡΥ Εἴ 4Ὴς (α.- 

Λλχ σεῃβ, ΠΟῊ φμίάογι ἃ [ιφη!οαίίοπο γος 

φοεὶδ. ἐϊάρνι γοοο , [6ἀ πος ἐάνι (πάη αἱ - 

ρμμίοηι) {εἰς ἐχρυοῇΐ : πάρι (μι τη Δπηοῖά- 

ἰοηίδης ἀϊχι.) αἰφμά ργαίεγεα {0 φοζαδηΐο 

φηημΐ ἀγδηγον, φμοά πὸς τοτὲ ίλσαχ, "δς ψοτε 

(οἰει5, δ(Ἕεχμί ροιπονίηι: ρεγίμιάο ΟἹ άοίΙςοί 4ο- 

Μ Ἄοιπαμπος (πάη ἄρ τϊς ροι{ςὑππρη ἐπ οἰ [πς1) 

οφορίαῤππάα 4ηαάαηι {4 οἰαε κη (οἰεγίια 

ργδφάϊιος 676: 14 ε{}, (Ἀοπιαπος {ἀφ ἀεές οἰον- 

τόμ Ὁ{1ε,. {σ᾿ ἀπίηιος δογ 0 αἤΠἀμιὸ τη. αἰιημιά 

εὐφίξαίίοη ζσ' σιγά νογ{αγὶ ἀϊςεγεῖ... θμο {εη- 

{μι μέρμαρίθ. ἀρροϊαγί ροίηε {ἰἰο οηιάη σο)1- 

εἰς Ἰμοοιηβαγαδίε ἄροις δαρίο: ( Ῥηδίϊες 1η:- 

φιάηι δοϊρίο, 4ηὶ βγίμησ,γ Α[γσάπες σοςάίπ5. 
44} ψμῖρρε 4μὶ ἄξονα. οἰογοι, πηηφηάηι ᾳε 

πηι οἰἱομιν! 6{{6 {μάν φημι. οἵϊο τ|5). πες 

φηηης. {οἷμι 4401 4ΠΉΠ|. μοίμς ο[ ει. Ἵ)εη!ή; 

δ» 4ηη}}1 



{μη ἐχροξίαγοι Γιοξίον μὲ (Κογμάμος ἃ ἐογτ- 
ἐπάζιο ἰαμάαγοι Τλιοηγη5, ἃ ργμάρητ4 μοίίμ5 
ἰαπάαηάος εοη{πς: ρογίάο ἀο[} γιηίίος ἽΝο[[0- 
γος φιᾶγι ημίτος ΟΡ ΗΪος ἀμ 4746ο5 1 ὁα τῖσε- 
ηἰγί, ἀἰἴςογο ηιαϊίοι. Δ,4πε Ρὲς γιορηηι 6 ὁ- 
ΡογτοΙ οἰπς φηοά ὰ (Ἰζογοπδ {ογιδίεπγ, Π1Ὲ ἀπ χ 
Οὐαοία: πη πλπιὶ ορτᾶς τς ΑἸΔοῖς πη! |65 
Βαθεδε ἄξοεπη, δῖ τ Νεξοσί5 : 4ιοά {Π Δο- 
οἰἀογίς, ποὸπ ἀπ ίτας χυπ δγενὶ Ἴτο ἃ πὸ 
Ροτγίτατα. Νέος υεγὸ φηκάαηι ἐρίροία {οἰδη! 
κά αἰϊα εἰἴαη γιμ 4 γε πηγηι Ἠρσ ΕΠ ΜΉΡΙ χΡί- 
ῥμογτ τ 1 φημι ἐαλ θη, ρίμις θεΙαγι αἰ ς [0 
(476 χμάηι μΗΡῚ ΤΡ6Ὲ {πη {αΠεξαξμςσ. [(0-᾿ 
410} ἀπε) δ 1ἰς ρΟΠ ΠὈρτρη πώ ΡΥ ΟΥ̓ ΡΗ[6- 
ὙΠ φηΐ Ρος ροοηιαιίμηι σαγηῖηιο γοάάἀογηπε: 
ἐΐ οοΥΓὸ ΡΥ ΦΙΟΥΜΗ ΠΟΥ 1{{|ς Ποοῦαε: φμηηι θεγ- 
ῥηνι Ὁοῦρο ἘΧΡΥΡΠΘΗΓδη 5 ΙθιΠὸ Ράς «οποο [4 
Μὲ Πϑεγίας. ἽΝεαπε ἐάγιθη πο ἀρ αἰ] ΟΥ̓, 
1469] (σ᾽ ἀο (77 ΖΟἹΘῊΪ ΠΗΓΟΥΡΥΟ ΦΠΟη6 ΡΟ [7 
ΠΕ γΉΙαγ 1 ΦΖΗΉΤΙ Ο4Ή1 ηολ1 ῬαθΉΟΥ 0} 1. ἸΉ10 ΠΟῊ 
ἀρ ηρηἶΐο σογο ὉῈΡῚ οἰάρίηγ., {Π|α) ΝΣ ργο κὶος 
γ0})1,. [4 οἵἹάη1 ΟΝ Πογοϑι {μι 8. 416 ργο (δὶ. 
ξϊῸ [ἱ εχ αἰϊφηοῖ σον βησ ψηὶ [ραν [νι ὧν οα ἰδ 
σηΙΓΗ, Ἱπαϊοίηνι ἐαξογο, {σ᾽ τορι οχ Ῥὲς, 
[ΔΉ ΖΗ 41 ἰ00}1001 κ πῆσπο, αἰ γε ἰἰτεῖ, 
(ΚΡερτριΐ άπ Ἰοπν ὃ ἀη ΓΟ ρΟΉ ΘΗ (αν, ΘΕΙΑΗν μὲ η1ά- 
σὶρ βοοιίςαηι, το πον ηὶ.. ἽΝ Αρ σοὶ οἴῃ 
ῥγμοίριο {πηι ποιηΐς κῷῶ:, Οὐςοληί 



; (ειρπὶ Δ τοττα (Δ ο ργ οἰ ΠρΊΣΕΣ ΟΠΊηΪς, 
ατύδ υἱοαταϊοο σαρὰϊ εἴοτγτ τηίι]4 ροητο, 

ἾΝες τα ΠΕ ἘΧΓΙΓΕΙΏΟ τεγ65 Εἴ πημ5 ἀπάϊαας ἴῃ 
οτὈΕΠ1, 

ἃ ςΟ]! ἱ ἃ τεῖ! Οὐ οοἰϊτυγ ρορο 15, ααᾶ τεἰ ᾽ὰ5 ραγοῖ ἀγδλῖγο, 
8ε6 πιατυτίηο αυᾷ οσοἰμπ (οἷο γυθοίοις, 

Τατίου : δοοῇ οσυγνδηζαγ σα ίριτ 5 ἀγνὰ. 

δε Ἰηίογ {ἰηηι σον (πηι 4π1 ργίηιης Ρῖς 6}, ζσ' 
εἰρη 4μἱ {φοτηϊάμι5.) ἀρε{{6 της ΟἹάογ! ρο 1, 
4π0 τ{ϊμώ4 ὠπειεῦθθ. ἐχροποϑαίηγ, Ἐχ ἐριε6- 
{5 ἀμ 651 ΦΉΟΥΉ,, τἱη, ρκίοργὸ ἐχρυε 76 1ἰ{π|2} 
οἰεγυαυί, ο[} εὐπυρίθ., “ποά ἃ Τιοηγμο Ο- 
γομβ {γ1 ΗΠ : σεΥτΙΕ ἐπι, Οτὴς ρτόσοία 
δίοεβ, 1 αηίορῃ δίς αἰήηο (ΑΝ ορριτς ( [τὸ 
Ἁγ οἰάηιι5.) πίριμη. [ἰϑογεαίῖς {πι6 Πιογργοί4- 
ΦΙΟΗΣ φοηςε ΠΠ{Π {6 ἀϊοί ξογία 6 ρο{Ππ, 14. 421- 
ἄγοαν Ῥαριηη, ΠΟΙ γ0 ἐοηρογο {μ6 ποη ρίμς 
οὐμοο Π|}6 ἀοΐοο: φηαηένιη. οπίηι ργά[βαγο ρο- 
ἐμ7οε (ι {{ἰ47η «ὦ ππηιογηγη τον μώη ΟΥάοο- 
χηρι. Π0Η αὐ γιιχι οἱ, οἰ ομάμτι: ἰοοὶ {πος [ ὶς 
ΔΉΦΉ [δ ργο[{π|5, πΙ ιορηις [οἰ Ἰοιἐον ἐχργο . 

.76ηι σεγὸ φηοά «ὦ εοὐἠϊίοποηι Ῥάης αἰγριοῖ, 
᾿ς ΦΗΟΥΉ 1, βΓΟΥ͂ 2164). ΘΟΥΉἀ6η1 ζσ' ἐσο οχορρία- 
γί, βάρη {ηρι {οατμμέτις τ 4π6 βαγείη γεσίς, 
ῬΡαγίίγ,. αἰϊογτοη δι οι ρος [ρρεάιατσογαηῖ : 
{κὦ ἀϊυεν(ας ἰοξίοηος γιαγνίηϊ αἀξογίφεγε, 464. 
οἄάηι ἠι Ἰρίερη ουπίεχίμηι (μὲ σοοαμ) γοοίρογε 

᾿ ηαία, ἧΝος νεγὺ γε ἰαίοῖ, ἀηαίάαηι [οπε ἃ 
ς 716. 



η16.,. ἴα εἰϊαηι ἃ ράϊγο γιοῦ βοΐ [6 [6 πιο ἰο- 

δίογίς ἀαηιηο ρΥΑἰΟΥΜΜΓΕ : {εὦ ἐαγιϑη {{|4 ΤΩΣ 

ἔαρι βάρ! ἀϊ!σοητα φμοίάαηι οὔ οιαϊ, πον γπ- 
γτις νά! σηοΥ ιν ῬΜΥΟΥ : ὁο4η6 μμδἰ!οὸ το [4- 

γί ἄἰοο {6 τιάίσηος 676 τι φμογμην πιάνει {ἰδγὶ 

αὐ 0 ἐάρι εἰοσαμίον οἶπι σοπίαπί. μιά [ 
σψεγὺ ζσ' σἰο[ζογιαία ποίοιο ι6 ποηγιμἰις σοοά- 
δίς (ρον {οὐρά ραίοῦ γος τη εἴα {πα οαϊ ίοηο 
ἐχριῤμ [6 {{Πἰς (( [οἷο ) ἰάρι ἀρίσαεῖς ἀμγί- 
ῥης σαἰάο ἀπ ρ οη ὁ : ζσ' ταγηθη τ δας ΖΗΟΆ; 
ἰοξίογ! οχρίϑογοι, ποημη!! {παάοβάη!. Τὰ 
4ηίάρηι ςογεὃ ὨυσξηΓά μι νι μεμαϊμένα, ἐῶ λᾷ 

χουχοῖσι " βγΘ(ογ η4η6 φμοά ἀκ ργΌΡΥ α ἰοΓΟΥ ΤΉ» 
Μοιηθια απο : φοίμι πὖι γοηΐ1; Λαϊένων ({- 
ρον ον τρίτο εγά! αδ' Λοίγρξ ἄρδὼν " ζγ' ηρη 
Βολιμέωνγ ἢ: οοάρηῃ οχοριρίαγι, ρρξ των: 
Ομοά «πίονι φἀ οΧΡ ἰςαΠοηθην αἰϊογηι ποηιῖ- 
ΤΣ: σηἰσὸ ἀρροί αείνα σοςαθίην., αετοῖ, 
ΥΘσΊΟΉ6 ῥη7η5 σον {η5. Ἤλιϑον φύρλα φέφρνἶες ἀκηπ' 
οασίων γχαναμῴμῳν, [εγίρίμηι ἐγάξ, Κινάμῳμον, πὸ 

σούψίδιον τ 1{67}1. Κινάμωμον, ἀμπέλῳ ὅμοιον πίω 

βλάτισιν. [(μπριεήγαμο {{} 44, ἐὰν δέ τινι «ορί(β!- 
ἕης) ὑφ᾽ ἡδονὴς πλαυθμουράζει, " ᾧ, ἐὰν διποσατίσης, 

δἰτοσρένᾳ {μη ἀρηἰ Ἐπ ἐαιἰίπορ ΡΥΪΟΥοην φηῖ- 
ἄδην ᾿ΟΥΊη βαΥ ΓΟ. αἵ ποηὶ τορι ρο ἐεγίογορι βα- 
ῥοάς: Ράς, θιιαηι, σεγῥα, (ὃ, εν χιτοσσσαί. 
ση5, ἀποτρόγή. ζεγῆρι ἢ Ῥηης Μεγηιοηοσι γμ- 

{πὶ 



[μ»» {αείαηι, ὅσ᾽ αὖ 1{Π|ς Ῥογιηηίῥης ἀρ {πίῃς 
γηοὸ ἀκ, «ὦ τ σσεμίαάνι, γι] ἸΝΙοοΐαο, χε άν 
οὐς πὶ 1{|4 βάΓΟΥΗ4. 114 εἴ401 ῥάς ηι64. ο(ΔΙΊ0η6 
ηάδίσηο5, 1401 ἐφ0 ἴδ ἩΪΥ4Η6 αἰρηη [76 7.-᾿ 
ἄϊοο, ποὴ [οἱτηγη φηεδά {4721 φήμη {{5 ὙΘΥΉΡΗ 4{}:- 
407, 45)»: 1{Π| εας ἱπϊφμὸ οἰξίπιαης : (οἀ 6- 

τἰαηι φηδά, ργαίεγφηαπι φμδά φιλοθιξ λίθν. δὲ 

φιλόμεσίθ., 71] 701 Ε[14791 1γ1 γι0 4601 1) 1|ς 4ηὦ «ἡ 
γος ζσ' Μμ(4ς [ροξξαμε, ος φιλόκαλίθ. ζζαϊο, 
ζσ' 4447] {1 χφλίω φιλοχάώλῳ 7)ιοηγ(! ἔχδῦσιν 

εἶςο., ῬεΙρεζιπὶ ΠΟΙ Ρίσπιι5 ΔΠΊΟΤΙ5 
Πδβε. 

Α Η εν ἃ. 



ΗΕΝΑΙΟΙ 5 5ΤΕΦΗΜΑΝΗ5. 
ΕΓ ΕΟ ΤοΟ Εν 

{Πππιυΐαγα ποιὰ ροῆαπι, 1οὗζοτ, ( 4υοά 
1) αἰ ΠΙπηαϊαπάαιη ταπηεη σοηαογαῃ) ΠΊς 

αὖ Ευξάτῃιο, ἀοξειητιο αἰϊοααὶ στγαι- 
ῃγατίςο, ὅς ἴῃ {15 (οι πςηζαγιῖ5 ἐς πος Ροςῃ1α- 
τίο, νοὶ ροτίας οπηηϊ 5 ε]ὰ5 Πυάίοίϊς, ορτιηὸ 
τπιογτὸ, αἀπςηεῖτο : ὅς φαάεπι (φυοα Πγασὶς. 6- 
τίαπι πλΐγιιπὶ σἱἀοτί τ] ΡΟ) ἀς Πρηιϊβορτίοης 
4υλαλ παῦοῖ 14 νοσαδαϊαπι 4ὰὸ ὨοηΥ 15. 1η 
1ΠΠππΞ {01 ΟρΡαὲοα: ταίςγιρτίοης υἱὰς οἷϊ : τ΄ ἀατοηι 
οἵ πὐϑυήγησι.. Ναπὶ Πιοην παπι αἰέξιηι εἰς πε- 
φληψητίο τταά τς (υζ ςεττὸ (Ὁ) πὐθιηγητίια ἤπης ὉΠ4 
ετίαπι δα οΐξίοηθ, ποι τρία (οἰ πηι τη ἢἷς Οοπι- 
Πιοηζατιῖ5 ὃς [15 4105 τη ἩΟΠλογ Πι ἰογίρῆτ, γο- 
σατο (οἷοῖ ; δε ϑεθρῆδημβ σιοσας, οἷπὶ 418], 
[116 ποιηίης Ἕρμῴνοσουγ ἌΡΡΟΙ 41) αὖ οα νοὶ 
πἀδιηγφῶς Πρηϊβοατίοης 4ι4 Ἰάθη} οἰζ ιοα τί 
Δ λεπὸν δηλούν ἀφήγησιν. Ουὸ ἰοηΐὰ (ἸΠ41Ὁ) 
Ζυϊάδῃ οχ Οτατογι 5 αἰχιῖ, πὐϑιήγησο μ9ι πὼ ὧν 
ἀϑῳ" Δ εἰἶϊ, ἔκϑο, τρϑς λεπίὸν ἀφηγέμδυθθι “ 
Αἰίὰ5 νογὸ αἰθιήγησιν ὕξ ρεως ΔρρΡοΙανῖς τα] θη ἀφή- 
“σιν. ἘΠῚ αὐτοηι 116 ῥυϊογ᾽ ἰΙοσις οχ Εὰςίαηο 
τὰπηρτι89. (460 ῥήτορα. Πουζ ὃς αἰτογαηγ, ΠΟΙ 1- 
ὯΔ1) ΙὩΪΓΙΟ αἸΔΙΟρΡῚ οὐ!{ἀ44η}. 11 αὰο Μίοηΐρρας 
ὃς ἕλοι σοΠ!Ποααιπητηγ, Πρὺς τῷ Πλόχωνίδ.. ὦ 
ΑἸακὲ, αὐθαήγησού μοι πο ὧν φϑῳ πύρτω. ΜΝοτγὰπ) 

ἀητοα Δ Πι ἐς ῃος ἰοςο ἀϊςαη), αἰογαῃ) αἰ ἢ οἹα 
ας η] 



ἀπ] [ΠΕ Ρτοσ 5 ἴῃ 40 ἀσςσυίατίνεπι ἀσηταχαῖ εἰ ετὶ. βυΐζ : (ε(ἴ διζοηι εχ ἀἴαίορο ααὶ ἰηϊοτι δίτως Χά. εῶν, {νος Ἔ πισιρπούντεο" ἴῃ 0 ΠΟ] οαυπητας ΟΠ α- 
το ὅς Μεγομγίι5) ᾿Αλλαὶ τηρῤς τῷ ποδρς, ὦ φίλζε- 
τὸν Ἕρμαϑιον, μυὺ χρία λίπης μ᾿ τὐθιήγησοι ὃ πτὼ ὃν 
τῷ βίῳ ἀπαγία, ᾧς τί ᾧ ἰδὼν ἐποιγέλιϑοιμκ. ἴῃ Πος 4 |66πῈ οοττὲ ἰΙοςσο, ποη ροῇα ὡὐϑιηγφῶς ἰ4 Πρηϊῇ- 
ζαγο ἡπ06 αἰςοῖτ ΕΠ ΔΙ τας, εχ θὸ ας φαὸδᾷ ἰὰ τρίαπν ἃ Γι αςίαπο Πρηπίῇσετον πος γοιὸ ιοα Ραυΐο 
Δητὸ γογθο ξεναγάν " υδὶ ἀἰεῖς ΟΠατοη Μεζγούτιο, 
ϑναγήσᾳς ἡ εὖ οἷσι ὅτι μ4 ξυμ θανοςῶν, καὶ δείξεις ,η ΕΟ . ς θχρίσοιγ ὡς ὧν εἰδὼς ὥπανία, " αδὶ οδίογναπθα ΠΙΗΡ Θτίαπι 1114 ξυμαὐξινοσῶν ὅς δείξεις" Ζαση ἰοησο 

4] 06] πε δῷξαι, υληι ὀκτιϑεῶς ἀφηγέμδυον. ϑὶς Ῥοτγγὸ δ Βαϊ !πς αἰχίτ, ὥςπερ οἱ τὸς ἀήϑη- 4Ὁ}} πό- 
λέων πὴς χἥφρς λῳθόμδυοι «ἰδκηηρυῦτα!. δι πηηὶ ἀὰ- 
ἴξε γεγῦο {{Π}1}|ςΠ} ἄαῃς ΠρηϊΠοατίοηςηι ΡΙατιις, 
αἰχῖς Οἰγοσηγάμςεοτο, (Οιμποτίλη) Ρογαμέξατε, 4[|- ἙᾺΡῚ νογὸ ὃς Ῥογάποογο (Π Βεης ΠΘΠΊ1Π1) νοςζαγ δος Ἰρίμηι πϑληγφῶς " αἴηας ἰπάς Ρογαμέξογηι, 
(Ὁ τϑιηγητίω, ἔνε (ἢ τὐξθχηγέμδωον. Ὑ ἰΓρῚ 5 ἀι- [6ΠΊ, ζοπῃηροίϊτ!] γογθαῃ αἸΠοϊγεης, αἰΣ τς, (δ ααϊαεη εἰς Ππρ 5 ἰηίογογαῃι ἰτί θη ἰοοὶς Δ56ῃ5) ςς ὅθκα ῥρφγκαρι ἀμοῤέ(δν ηαλκηι 267 βησκία ἐἰκκέι. ογὰπι ας δα {ΠΠ|π|δἰτεγαμῃ Ταοίδ πὶ οςΏΠῚ γΕΏΪ ΔΙΊ, 1 60 404; νἱάειηας τὐϑληγῴῶς ΒΘ ΠῚ ἀἴοῖ 4 ἰῃ γθτη Ρταίςηζεηι ἀποϊτ, ὃς αυϊάξεῃ (ας ΨΊΓΡΊΙ ατὰγ γεῖ- 015) ἀυοῖτ με Πηριία. Νέᾳ» ταπηϑη πορὸ 4υ!Π τε: δκηγ φτὃτγ) το  ξξα ῥργορσία Πρη!σατίοηςβ, Ια οί ΠῚ ἴοηεῖ ΄υοί ἀἰεῖς Ευῇατῆΐως - (δα Ὀιοην Πμπι τα!ς τὐξιη γηποῦ οὐθὶς ΓΟΥΓΑΓΙ ΠῚ Ῥεγίοηδηη Πποίρεγε ἀΐοο ᾿418}15 “Εαοι5 εἴ Μεηΐρρο αὐθληγητὴς ἡ ἐν ἄϑῳ ἀοὺν των᾽ ὃζ 400 Μετγουγίαϑ πιοαο ( ΠΆΣΟΠΕΙ ὐϑληγ φᾷ τοι τοῦ ὧν τῷ βίῳ ἅπαγα. Ιἀεοααα τη γα ΠῚ ΠΟΙ 

᾿ Α 53 ἔπαγε 



{μοεῖτ ἢ νοτδῖς ατίταῦ ποπηυ 15 φαΐ 8. απ πΊαΓ ἃ: 

Ραα εο5 4ιογαπι ΟΟΠ}15 τῸ5 τεργαςεηταηιαβ: νο- 

[υτί ραρ. 130. υδὶ σληῖς, Εἰ δὲ σε ὦ Πέρσοις ἰδέειν 

γλυκὺς ἵμερος αἱρφ. Οὐμηι οηϊπὶ αἰοΙς, 81 συ ΡΙ5 

σίάογο οείαπὶ Ρογί85. (πη ἱτὰ ἴδ᾽ ἀοθα! ΟΧρΟπΟΓΟ) 

Ῥοτίηέςε εἰς ἀςῇ ἀΐςετεῖ, 51 συρὶ8 εἰδι οἰϊεπά δι 

ετίαπι Ῥοτίᾳθ. ἴσπάς τας υδὶ ἀϊοῖτ φράζεο, ἰ{- 

σεαῖ ετἴαπι οχρόπογα Οοητεπηρίατο. ὅ.:α ἀυοπΊο- 

ἀο ἀϊσοηταϑ ππης πϑραυγητί Ἔχ ππηαπά πηι οἵς [ἢ 

τοι ργσίςητεῃ ἀυςετο ἡ πους ΠΠυ1η, 

Τερεγὶρῇε γαάϊϊο ἐοίπερι χαὶ φρηΓ δας ογὗδηα. 

οἷς ςοττὸ Ποαϊς Πηαϊβ ἀεριξζαπι τοῦαηι οὐ εηι τεγ- 

ταταπι μαθεης (υτ ἀερίηρὶ (οἷεῖ πη ἐα απ γυϊρὸ 

γλρΡὰ πιπηάϊ νοσαῖυγ) Πηρα α5 ΕἸ5 Ῥάγῖο5 6ᾶ-΄ 

τὰ πος ἥτις. ογάϊης οἰἴϊοπάαῦ, [εἤιγὰ αϊςοταγ 

πὐθληγειὼς ἕξυμιπδθανοςῶν- Ηκσς αὐτο] 4.8} 11 

τ, ἰατοπαυπι οἷ νἱχ ροῖϊο η05 Πα!ς ΠΟΠΊΪΏΙ πϑ- 

εμήγησις, 400 ἱπίογιδίταγ πος ορα!ουϊαπι (ααάϊτο 

σοηίτῖγο σῆς οἰκυμένης) [ατί5 ἀρτὰπι γόσεπ ΓΑΙ" 

ΔΙῚ ἰπγοπίγο, {πα ΠΙΠΉΓΙΠῚ ΕἾ ΟΠΊΠΙΠΟ τείροη- 

ἄεατ. Μυΐτο ταπιθη το γα! Ποῦ εἰξ {1 τπτοτ- 

Ρτοϊατίο, Ποίογίριῖο ογὗϊδ, νΕὶ οΥδί5 ΓΟΓΓΆΓΙΙΠΠΊ, 

αυὰπι 114 Θα1}. Μοτο!!, “Ἄρηδίμης οΥἐλ:: ἩΔΏΛ ἴῃ 

Ῥείογε ἰὸς (αἰτοῃι σοπηηοα) [γα] 6 Π1}8 αυὸδά υζ νοτ- 

Βαϊς πξουύγησις, Πο[ογἸρι1ο, ἴτὰ νοτθαπι σδθιηγ ξιῶς, 

οχ πο {Πα νεγραὶς [αξξαπι οἰἵ, ἹπτοΓΡγΟΓΆτΙ ΡοΙ-: 

[απλὰ5 Ποιογίδεγε - φαϊπετίδηι αἴτογο νου 4}} σῦθλη 

γυτὲς ἢ υτὶ ρίδσοατ, Ὀίοην Πυ8 αἴδιη γητὺς Ῥοτοσὶς 

αἰἱοὶ Γε[εγιρίον : οοηττὰ νοτὸ αυὰπὶ ᾿ποοπΊο ἃ 

{τ {1 ροίοτίον ἱηζογργοῖατίο (ας ἀἸσαηι ΔὈΪαγα 4) 

πιᾶσὶα ἀρράγος 46 ὰπ| Δα γοΥ 1} «οληγξιὼς ΥΘηΪ- 

ταγ: Πααΐδ οηΐηὶ ἀΐσατ ὈοΩΥ Πι!πὶ πληγεὶς πίω 

οἰ κυμένην; ΤΙ ατιπὸ (οηαῖς, [γοη γῇ αηεἐγ ο7- 

ἦδη!, “υϊς ἴτὰ Η γα τα 5 οτῖτ υσ ἃ τα ΠΟΙ ταπηρα.- 
Γάτς 



ατὸ ρος ὁ 14 παπηαας ἐς ὨΙΟΥ͂ 0 αἰσοτδη}}8 
4υοἀ ἰρίς ἐς Οὐοεαημο οοοίηϊτ, Οὕτως ᾽᾿Ω κεὸγυὸς πϑ- 
ρεδόδιορμε γάλαν ὥποφ . δὰ ᾿ς τἰϑαδέδρρμα εἴς 
αηηδὶξ : αὐυδῆγ!ϑ τηρὶϑ δαὶ γογδιιηι Ἰητογργοταῖυϑ 
ἢτῈῺᾺ εἰγοιι κα. 8664 πὸ τὰ τηϊῃϊ, [οέξοτ, ἢ 

᾿ ρεὰϑ τιδιὶ γαϊςἀ!σαηι φαληγλτηθαπι Παοαας της 
ἱπτογργοζατίοηθηι δχίαίοζο, ΠΠπ6 ΕτγΥχίμημαοἢι ἃ- 
Ραά ΡΙατοηςπι οὐ οία5, βαλών γὰ οἴει ὀκφδυξεῶς. 
Ποοσφυίάςηι ποη τεουίαρο, (ς« ἴτὰ τοσιη} ραοισαΥ, 
τ 4πα!οπὶ αίαπι Ρίαυτι5 ἀοα1τ γοῦρο σιγομηιαῖ- 
σεγε, ταῖςηι ο)5 γογθα}} ἄατγο παῖ! σοποςήας : [τὰ 
ΘηΪ ΠῚ ΟἸΧΟΙΟ “«ὐδρή γήσις Τῆς οἰκεμένης (οηδῖς (1γ- 

εὐητοίμίξ2ο ρὲ ογξδησ : ΠυΔΏΥ 5 ὃς ἱρίο τη ἔγοητς [1 - 
τὶ τὐϑιήγησις ἔτη ἱπτεγργείατας εις ]ρ 10. 
Τα ἰσιταγ, ᾿εέξογ, τς ἃ ιοηΥ ΠΟ ρὲγ τοΐαηλ 

οὐδοηι τογγάγαμη ἀμοἱ ἤηρε : υὸδα ἢ ἰοττὸ αἰίηυα 
ε)π5 γεγθα Πηρα 45 ἰδ] ρατγτοϑ οἰϊεηοηζίβ Ποη 1Π- 
τε] Πσα5, πα ᾿ητεγργεῖςηι ἰάτοτὶ τὰ (σπηροῦ Δα 1α- 
τοητεπὶ παῦε8: ἢ ποῃ ἴλτι5 Πα οἰθη,, δῦ πλαΐτο σοτ- 
τὸ πάρ οτεπὶ εο 4α] εἰ] ρεγίαλα τς γα], Ὠοην- 
ὅπηι ἴτὰ ἰοααΐ αὐ αἰσαῖ ἐεγγαρ! ϑοΐαγθ, Ἰητογά απ 
ὃς σπαγὸ ( δι υτίταγ νεθο πεπίατα,, γα] οὖαπέ- 
ἥἰατα!; αὐ οἰναπέπηα ται) 60 1η40}4 6] 481 ζόφον φὸ ς 

οσσαία ἔδοϊς ογζι : 4υἱ ἀκρρχγώλιξ, ΄υοα ἰοηδῖ 
εἶγ:ας, ψοττῖς σαί: αὅαἱ φώτες δπιρϑονιοι, 14 

᾿ οἵἵ 2μαΐσονίο, τε άττ υἱγὴ ἐογγε γεν: ὅς ἀἸα πόλυ- 
τενὴς, Ὥρη 1 αἱὸ ἐχίεηία (6 Ορμἰθπία : αἱ πριῶεν- 
ζᾷς ἴτα νεττίς φυλῇ οἴει ὰ γεγθο πρῴαμῳ!. Εἴ 4υ!- 
ἄοη ἴῃ Οροσίηὶ εἀϊτίοας μας ομπμηΐα : 4υ|δ85 δ- 
ἀεγοη πιυΐτα, ἢ ρασίπα σαρεῖς ροῆδι : 4απη1 γο- 
τὸ Πυ}5 Δηρα {15 οχοίμααγ, γαΐς. ᾿ 

Α 3 ΠΡΟΣ 



ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΣΕΒΑΣΤΟΝ ΔΟΥ͂ΚΑΝ 
κώρκον ᾿Ἰωῤῥνζω, ῷῶ μ᾿ ποιύπου ὅπ: δ δεήσεων, 
ῷῶ ον ́τϑ πύμσεξ ἐς σεξ αςο, ᾧ μεγχώλε δγυγ- 
σουράα, κυρία ᾿Ανδγονίκο τῷ Καμῴτορθι, 

ΕὙΥ̓ΣΤΑΘΙᾺΟΥ͂ ΔΙΑΚΟΙΝ ΟΥ̓ ΡΙ 
δ δεήσεων, χὶ μιαΐφωφ Ὁ. δ ῥητόρων, Τὸ ὼ ὕςερον γγρν1Θ- 
εἰφχιἐπισχόπε Θεσσαλονίκης, δπηιςολὴ ὁ 

εἶθ᾽ ἰωὺ «περοίμιον εἰς τὸ πεᾷγμα" 1) ἐμῃ]ητοὶ παρεκζολαῖς " 
ὶ ταῖς Διονισίε Τὸ γγε- 

Ά 

ἐΚ τὸ πρφοΐμειον, αὐταὶ αἱ παρέχκζολα. 

ΙΝΔ Α΄ ΡΏΩ, δ 
| τῷ συφῷ μιαρὸς 

λύραν εἰπεῖν, ᾧ- 

νομᾶσῳ, ΚΓ τίω 
ὀφειλὴν ὠπὶ μῶ- 

χρὸν ἀναξαλουδνῳ, ἥρεσε ἀ- 
φίω) λήϑης ἐνςή σοὺς χαϑ᾽ ἑαυτὰ" 
2), τοίνυ» ὅῃῃ τε γλυκὸ μέλθ᾽ ὁ ἂν 
φείλων. ὠὡπιλήλαϑεν, ἐκείν» λέ- 
72: χὺ τίω χαρδίαν. να ύοσειν 
ἐϑέλει;, εἷς ὧν ἔχοι εἰναι γνῶνοι ποὶ 

τὴς ἐμείνα Φφε νὸς ὃ ὁ ἀνϑρωσ᾽ γ- 
γεαπῆαι, ᾧ τὰ τὸς ὀφειλὴς χρε- 
ϑετο ἐμοὶ Α’ ὦ πουσέξαςε, 
κάλλιςε Ὁ συφώταΐε, εἰ χὰ ὕφλειν 
ἐπῆλϑε τὸν ὧν υποράσει λόχον, 1) 
εἰς ἱκανὸν ἀνα ἀλλεῶς πο ᾿ 4ΖὉ ο΄" 

φειλήμε, εὐλλ᾽ ἔπ χτὶ ποί}. 8» 
λήϑης. ὅχ, ὅτως εγὼ κείφον Ζεί- 
φῶ, ὅδ) ἀπτογυςείζω «οὺς ἅτ 
ἔχεν ἐχείωῶ πολὺ τὸ νηφάλιον. 
ἢ ) τίν Ὁ εν ἐπιοραφείϊω ἔ ἐπ) τίω 
σὴν ἐν ἀφ ενὶ ϑέμϑυθ: βέλησιν ; 
ὃς ὅλίω ὀρ τεϑειχοίς μοι τω ψυ: 
χίω, καὶ μηδὲν τῷ ὅαῇρ ἐν ἐμοὶ 
βελυητὸν, Ὁ ὃ μὴ χα σοι ϑελητόν : ̓ 
ὅ τυΐνυυ ἔπαϑον λήϑίω ἐφ᾽ ᾿ οὗσσερ 
καῳτένασα» ὁ δὲ τὸ τῆς Λητᾶς χοῆ- 
μῷ κχἡ τὰ δι ἡμᾶς ἔραν ἱΕρμὰ 

εἰἧῆῇς ὀφφλέτῃ ).- ̓ 

τότε κου χήσοι δας,  ἈΣ τίω κατ᾽ 
αὑτὸ μιαἰχίμ χρατῆστω, χὶ θ6- 
στλον τήσαϑοι. ποίος “ξ τί χά- 
τοισχῆτῆον ἕ ἕτερον ἔξω ἂν σεορ- 
μένων ἕῤῥιπῆς με, κἡ πίω χαταί- 
νάνσιν εἰνεσχα ξεν. ἐλομζόμέω 
)Ὁ ὡς ἐν μικρῷ ; χείσεϊαί σοι τὸ 
φρϑγμα:- ν ὄχ ἂν ἐμιμερίμνως 
δια πεϑείης ἐφ᾽ οἷς ὁ λύγθ᾽ [αὐ 
ἐν ἡμῶν. ἐγενόοιυ γὸ τίαὶ σὴν ἐν 
λόγοις ὀγίσοσιν, ἐλογζόμζω πὲ 
μεγαλοφυὲς, τας τὴς κρρδέας ἐἰ- 
ναζάσεις ἐς νουῦ αἰνῇ γον. χὴ τοί- 
νυ τίω ἕτω δὴ τὰ μείζω ἐπέ- 
κἼασιν συωνούμβμ. δὰ Εἰ ὸν [ν 
μιαιυτὸν πείϑειν ὥς ἄρᾳ μέλον ἔπ 
σοι ἔφα σῷ λϑδηηϑέν] 6 ᾿ ὅσδέ σε 
τὸν ἐν λόχοις ἤδη μάλα πλα]ειν ἐ- 
περξάμδρον, ἡ χεξως ς ἐνόμιζον 
τότε σμειχροτατιε μεμνῆϊῶς. ἕτω 
λιχναύεως πὸ εἰς Αθγρις μεμά- 
ϑηχᾷς. ὃς “μηδὲ πὰ βεφχύ τα] α 
σδειορᾷν κάτω σά πίηον ται ἐξ 
ὅτω σοι τὰ τῆς σοφίας πλέτα ἔ- 
πεὶ σι γλί ν ὥς μηδὲ τὰ 

λόγοις δή ψήγμαΊα «ραΐέρν, 
ὅσα, (μὴ πτίγυ πμᾶ πολλο ἐ- 
μέλει κὴ ἡμῶν ἅ ϑέλεις ἀφιέναι, 
εἰ μὴ τὸ ὑφειλόμϑυον ἀτοδώσομϑυ, 
ἀδὲ χεεοκοπίαψ ἡμῶν ψηφίζη. 

εἰν ίξας 



ἜΠΠΤ Ξ Ο Ἃ Ἀ΄, 
ἀνδίξα; δὲ σε τὸ τῆς ψυχῆς λογρ- 
ϑέσιον» γἡ ἡμᾶς ἐγρώηγες ὄφει- 
λέπας ἐφάρηκῶε» βαρὺς ἐμπί- 
πε.» γ 1 μικρφὅ ᾽ἡ ὠζχεῖς» χ ὄχ 
ἀνήσειν φὴς. εἰ υυὴ τὸ δέον ἀποτί- 

σομῆμ᾽ καίτοι βεοχὺ ἐπκέίγο γἡ 
μικρϑὸ τι τιν: τημώμαμον» [ἢ δεΐρ 
ὧν ἀφεσὸν, ὅ πείγυ π τὸν μὴ λώ- 
(ον λελύπηχα. σὺ ἢ χὴ τόκῳ 
ζήπισιν ἡ ἡμῶν ὠπιγφοόφεις: Ὁ ὅ- 
χω γένῃ Φᾷ πλείον). ἰλλαὶ Ζ8- 
το μδρ ὁ γλυκιὶς λυεικὸς εἰ χὰ ποι- 
ὧν; ὃς ἐν λόχοις παμπλέσιϑ» 
ὧν, ὅτι δὴ Κὰ ὀφειλέτης Ἑ 9 μα- 
ϑὼν, δλὶ τῷ ἀρχαίῳ Ὁ τόχον ἥ- 
“δέως φρϑσμβιτε τ! ϑΕ70, χἡ τὸν ὁφ4- 
λύμϑμον λόλον ὑποδουδὸς, φέϑσαι- 
σπεσι δα καὶ πινῶ ὠπιϑήκην,. ἢ 
του τώω τόκον ὠνόμαζεν. ἡμῶν ἢ 
ὅ πάνυ ἐν ὑυχερές τὸ τοιὅτον ἔστω. 
ὅ γὺ κατ᾽ ἐκείγό μοι Ζ8 λόγε, 
γχεισῖτις χἡ ἡμῶν πες φλέξαι εἰς 
εἰ ψιλείαν ὑπήνοιξεν μεταλλείας 
ῥητορικῇ 5 εἰλλεὶ πείγυ ταὶ ξς λύ- 

γές πενύβθα. εἰγωπητὸν ουὦ εἰ 
χὰ τὸ ὠρχεῖϊον τῆς ὑφειλὴς ὠπο- 
πίσω ἡμῶν ἐγ[ενήσε) χοίγυμ ἔ- 
“εἰς ἰδὲ σοφωτοίτῃ ὦ σεξασμία, 
μοι κεφϑηὴ εἰ οδὸ σύ σοι ποϑὅ- 
μῆρον ὅκ ἔχω εἰπεῖν ( ὅπ μηδὲ 
αδειαυτολογεῖν ) χΈΘ᾽, οἱ ἂν 
ὅεῷ αὐ) τὸς υδὲ ὝΤΟ, πολλάκις ἐ- 
πήτησεις, ἡμεῖς ὃ ἀ τι καταξϑγό- 
μεϑα. χἢ. οἰδω υϑὸ ὅτι πολλοῖς 

“τίσι πὸ ρᾷγυιω, σὰ τὸ μηὴ μιε- 
γωλέϊον εἰγαί τι» ὅ ,πείντῃ δόξει 

ἐντάύχηον. ὅκ ὀλίγ»: "ὃ οἱ χοὸὶ 
ποιοῦ τοι γαῦρφι ὁ φρυφνοὶ ἊΣ, μ᾿ 
γνδοτρεσεῖς. εἰν’ ἐμοὶ τὰ τὴς 
τὴν ἑτέρως πίηοισι. κείΐνω γ 

δέον » ἔχασον. ὠπιταιχβέντοι 
“χὰ ΤΊ: χαλῶς ἐκεῖνο δια- 
χειεϊζεῶτα " κἡ ὡς ὄχ ἂν ἔχοι ῥᾳ- 
ὔως ψέ ἐγεῶς, κἀν μέγα τυϊχώ: Ἢ. 
“κὰν μιρεϑν εἴη. Ὁ" τὸν τυχὸν Γ 
Φὰ τοιέτε χδηρῦ, κἡ τὸ τοχβὸν 
δεὐγήως δβητελέστα, Ζῦτον ἐγὼ 

τὸν ἀγόδρα, γὰ δεινὸν αὐτὸν χὰ απο. 
΄ 

εϊαον "5. “εξιὸν χαλέσομμι,, σπού- 
ζωγῆς "οὖ φασι. γἡ «που δείζων. οἵ οἰ- 
«ἴας οὐ! χἡ αὐτὸς ὅπως ᾧπιτείξας 
ἔρας τοὶ κῴλλίσοι τὴς 78 Διονυ- 
σίε αἱειηγήσεως πον ϑίσοι σοί» 
ὅσοι συμτελὲιν ἔχει φρός σε ἀλ- 
λίω ὡγῶσιν, γ σοὺς ἀνοΐγυξιν 
δέκ» "ἡ τεὸς ῥητορείαψ γεα- 
φὴς, χ) φεὸς ἐμπειρία συμαγω- 

., τρησεραμίσοιδνς 3. τοῖς ἐκεί- 
γ6 ἡ εἶτ στό ἄλλο φφοσεπιτεϑὴ- 
ναὶ χεεῶν, οδγοὼ τὸ σὰ Διονυσίᾳ 
παγυ ἐπολό σηκὸν, χὁ ἐν » σενῷ πε- 
ειη γήσεως κοίμϑρμον. Ζὅτο ὃ "ὑ. 
πεποιήχαμλυ κΙ' τό σοι ϑυμῆρες - 
πᾶν ἐδ ὃ ὅσον ὁκ, οὐτόϑεν χβηςον 
φεϑχειείζε ὧς, ἀφέν]ες παρφ' τῷ 
υνμῆθε βιδλίῳ κενὸς ἀργὸν γἃ 
ὀνπόϑετον ᾿ ὥσταν ΠῚ γ. οἷον ἐγα.- 
ϑὺν εἰς χξῆσιν Ἢ ποὶς κῴτολος- 
γείσϊζυ) ὠπιξ ἄλλοισι τὴ γεσφῇ, ἢ 
χὺ ἄνλως τοὶς “Ὁ Διογυσίᾳ ζλω- 
ταὶς, ἐνακινήσαν)ςς, "ὃ φιλοχό- 

λως ὠπιλεξα υδνοι ἢ ΚΕ ὅτῳ σο- 
φίας ἐμέϊϑεν σοι κρφ ΤΉ ΕΟ Ὁ κοξᾳσεί-- 
ὑϑυοὶ, κατηφτισ μᾶμον οἴνῳ ν- 
ἐνῷ σεμφύλων 7: καλύμμαῖθ- 
Κὶ γγάρτων σρα χύτη -. ἡ ΘῊ 3 
κἡ μυδὸν ὡς ἷρ σοφ!ςιχὸν σοι 78- 
τον παρατιϑέαμδω, ὃςῶ δὲς ἃ ἅπαν 
ποιητικὴς σαληφότι Θ᾿ ὁ ὑφςραχί στ- 
Τεφ᾽ ὡς ἂν ζῶτόν γᾷ σὺν ϑόπον 
ποιήτικῷ ἐνοΐμιλλοι. φοινοΐ με 3; 
Χείρων!; ὃς μυφλοῖς, ἐϊξέσρεφε 
τὸν τὴς Θέπ8 Θ᾽. μᾶλλον ἂ ἂν 
κὺ πολλῷ βέλτιον ὀμείγα “65, Ποἱ- 
ὧδ ἄν, ἔτε ϑηθίων ἀνδηεγόμϑμοι 
μυελὲς, ᾿ δὲ ̓ Αχϑλλεῖ φῳρ4.π- 
έν7ες αὐτόσ, μειξοικίῳ Θεῆα- 
λώ. πολλῷ τίω ὠχύτητα ΚΙ σο- 
δῶν, ὁ δὴ κἀν ὃ τχῶν χὴ πολὺς 
ἔχοι ἀνϑρωπίθ᾽ " εὐνδρὶ 5 πὸ 
πάντα καλῷ, χὴ ὡς Ὀνΐως ὀλξίῳ., 
βασιλικῷ ) “Ὁ οἵύες φυΐων, {μ4- 
γαλοφυέι ) ψυχώ, λογίῳ χίω 
ὡπιτή δεισιψ. λαμωρῷ πίω στομίου" 

Ἂν ΤΆ, τικὴν 



ΕΥ̓ΣΤΑΘΙΟΥ. 
τικὴν εἰνα δρομέω" Ἢ ἰδᾶν μᾷω, 
Χαεέτων ̓ ἀγαλμα γ1. τὸ δι ἐντὸς. 
ὅπύὶον ἄν χις τὸν ἀλη δῇ χετει- 
ορζψειεν ἄνϑρωπυν. Φατο τε ὃν ὅ- 
΄ω ποίου τες χκαϑί δ΄ δᾳι βελο- 
μϑύῳ σοὶν πᾶν εἴ 1) γύςημοον τὴς 
ΖὉ Διορισίᾳ ποιήσεως» εἰς φιλοτή- 
σιον βρῶμα συσχἀνἀζομᾶρ. φέοσε- 
σπιπϑέωώμϑυ δέ τὶ χὺ ἥδυσμα ὁ ὑγέ- 
θωδϑὲν σδοαχογη σοί μᾶμο!» Ὁ εἰς ὅσον 
ἰώ «δέον ὀληλεξ ἐρᾶμοι σϑός ΤῈ 
συμιμετείαν, Χὴ ὡς ἰω εὐχφώρον, 

κὶ ὅτώ τὼ βρῶσιν ταύτίω 0 71-- 
σλέον ἀγλεζζομβω, ἀρτώον [955 
χὴ ταῦ ς’ πολλαχόϑεμ. καρυχ είοας 
ὠπικοσμιουῦ τες ὡς ἀν «μὴ ποῖν τῇ 
γλίαοον ἡμὴν εἴη τὸ τὴς δεξιώ- 
σεως» ὁϑὲν φοϑοιϑέν]ες ἀπηρτη- 
δον, καὶ Χ, Σ δή μὴ τὴς τὰ Διορισίε 

“ξιηγήτεως ἔχε " (τώ γὺ ἂν 

τὸ τελγια «ξιβ λον; κὴ ἈΝ 
μία κενὴ, Ὁ φηύλη εδξοσοφία. 
χὺ μακρός πινὸς γεω[ραφίας ὑσό- 
καισίς γε χἡ νύϑεισις ) αὐτοῖς ἢ 
χοὶς ΖὉ Διονεσίᾳ :, ἐμυλμονῇες ᾿ χὶ 

τὰ μδν ὡς ἐν ὦ φἰρφφροίτε τ ὅθρι 
γῷ μετειποιουῦ τες, Ὁ ὅτως εαἶνα- 

“ἢ ὕοσον τε» τα 3 ΠΣ αὐτοὶς ἔπεσιν 
ἐϊξαγγίλλοντες εἴ σὰ δέ τὶ 
τ σεπιτεϑεὶ ὧς εὺ, ὁπητιϑέν]ες 
κὶ αὐτο; "ὁ ὅχω τὸ λοηηὸν τὴς ἱςυ- 
εἴας ὡς οἱ εἰπεῖν συμμέτρως 6. 

χιωθνΐ ες, χἡ τὸ μικεὃν ὑσυκείμε- 
γον ἤρεωα “μεγεδυώονῇες. ὅσκοι 
αἰξεῷ ἐὐνητέον πείΐντη τὸ χωταρο- 
ϑὲν, εἰ αὖ ἐντελῶς τὸ ὃ ὀπιτοιχϑ ὲν 
πεπεράτω ἢ, "εἶναί τοι Ζῶτο ϑαῤῥαν 
ἔπεισί (μοι ὡς ἀκ ὧν ἀτοφωλίον τι 

σανσεζαάςῳ σι ὕψει τοὶ τὸ φεί- 
γία πεσε Ὁ, ὅτι Τέ ΧΙ τὸ πος 
θυ )ν σο, πετελέςτι,. χ. ὅῃ ὃ 

τὸν Διονύσιον Φ: λῶν, ἔχοι ὧν τᾶς 

ἐμοίως "ἢ πὩεξὶλ αὐτὸ εἰναι ϑεῶ. 
χαλὸς Σ γὼ ὃ Δ μονύσι Ὁ», χὺὸ γλὺ- 
κὺς ἀοδιν» κα φράζειν ρρν, αὶ 
σον τοὶ 5). τίω ἱςοείαν, χὶ πολλῶν 
ὠνϑρῴπιαν, ἰδὼν ἀφεα, κχἱ νζον 

γὲὺς ὀφθαλμῷ χὶ ) διδασκάλῳ Με- 
σῶν. ὥα: ἢ ὃ χῳϑ᾽ ἡμᾶς ὑσυμνη- 
(ιατισμιὺς τί ποιότῳ Διογισίῳ 
συμπροπει φεὸς ἅἁεῷ ἐἀκρρατὴς 
φιλολόγ᾽ ἁ ἐκὅειν γλίγετω. ἐἰ- 
τε ) τελεωτέροις ὃ Διονύσι()" 
ὁμιληταῖς πιο χαίσεω, ἐλάλη- 
σέν ποτέ, φιρφστιναΐμνησιν ὃ λό- 
γὙΘ᾽ ὧν ὡξ ἐπεξεργαίζεϊ), πλατύ- 
νῶν ποὶ χαίρια, ογοὶ πίω ὄρπ δῇ 
εἰσειγρμδδων επλύτηα" εἴτε ὃ 
ἄλλως ἐκείν» Ὡοὺς εἰσοιγομέ- 
νὸς λέγε!» εἰλλεὶ τὸ παρὸν ,ὑσύ- 
βγημμαι, οδ)εὶ τὺ Φιλακεροίμιογας, 
σλείω λαλεὶ " χὺ ἐκ ἀγώπληροὶ 
μὲβ ὡἧς εἰ τελὴ εἰπόν: τὸν Διο- 
νύσιον, οἷς ̓  κεν) ἐχρήσατο, 
πλατυκώτερον ἐπεξέρ Χ6.)» ὡς 
τρέπει λόγῳ πεζῷ, (ὁ ὡς δἥ εἰ- 
πεῖν, ὠμμυζῶν τῆς ἐκείνε ἱσορίας 
ἔπει ἐΐ τ γθφημοον, φρϑσεπιλιπταῖ- 
νει ἄλλως αὐτπέωδ, κἢ τὸ λεχϑὲν 
ἰχνῶς, εἰξ ἄγει οὖν ἤότερρν, χὶ 
τὸ τὰ εἰκρφατοΐ λίχνον ὀρέξαι" 
πόϊει᾿ Ὁ τὸ πολυ 9 τοῦ πόνε ποι- 
Ραμρε ες ὧν «αἰ ὁτέρωϑέν 
ποϑὲν ἔμελλεν οἰνδηξγοὸς ἀκοφώ- 
μᾶμ., ὑπονητὴ ἐντεύϑεν ἔχοι 
κτῶ τ, χατε νὰ ὑπομνήματι- 
σμὸν, ὅσει κ ἥκᾳ τε τὸ μέτειον. 
δὴ δέ πα χὴ εἰς τὸ να καῖον τῇ 
΄ εὐ γμαφ:. Διογισίῳ γὰ ἐωέ4- 
λησεν ὁλικῆς τιν πδειη γήσεως 
γῆς, Ὁ ἐϑνῶν ἐπελά σεως, πόϑεν 
ἐς ἢ τὸὶς τύποις αἱ χλήσεις,, ἢ τοὺς 
ἔϑνέσιν, ἢ τίνα ἐπ᾽ αὐπὶς συμὶτ 
γηωμαΊα, ; παγυ ΤΙ ἐχαςουχοῦ 
ὀκξν ἐν λόγῳ ϑεὼς ἠλίλη- 
σεν. ἡμῶν γ9 εἰς ὅσον ὠπιξαλλῴ, 
συΓβυῶς τῆς τὸ Διμογισία τὸ τοι-- 
ὅτον φυλαχϑήτε. χἡ τῦτο ρᾳ- 
γιαταθμροι, « ο)ορ ὃ έζθα τὸν 
“ἰξλη γητίω),. ἔχέ τὶ δῶμ δῆϑεν ὁ ελ- 
λφφϑέντων ὅ ἕ “δέον)ως ναπληρδ- 
ἐᾶμ, ὡς χἡ εἰνόπιν ἔφραμϑυ, ἀλλὰ 
τί) τῆς μετεικὴς ππελεὔσεως ἐ- 
γάϊκην. φἰξδμυϑέμοϑα, «δαὶ τὸ 

λίχνον 



Ν ἘΠΙΣ 
λίχνον τὴς ἰκρφάσεως. εἰ γείς τίς 
φιλομα εν εἰσ». ἄτα δὴ ἀκέ- 
σεις 78 Διογυσίε γῆς ΒοιΩ ΝΜ, χὴ 
Λοχρῶν, χὺ Θεωσπυλῶν» (ἡ) Μαχε-, 

εἰνων ὧν δυσὴν ἔπεσι Δμνησοιμᾶμε 
τεῆς μόνον ὁνοΐα, μην τὶ 
πλέον ἐξιοιίκαῆϊθ. τε συφαμ' 5 
ἐχ ἂν εἰς δέον λεχιδὔση:) σλατύ- 
περον μια εν. τί αὐτὶ αὐφμς. πο- 
ϑσοι δι ὧν ὃ φιλομμιοι δες, οἶμαι; 
καὶ τι αδελ “Μυσῶν εὐκέστμ, ὡς 
δι’ αὐ αὕτως χ) «δεὶ Βεέρύκων. ὄχ 
ἐνωπούσε! δι αὐτὸν “δὲ τὸ τὴς 
Λιξύης» ὁδὲ μι τὸ τὴς ᾿Ασίαι, 
ἔτ᾽ ὀυῦ Εὐρώπης! ὄνομα ψιλὸν, εἰ 
μή τι ἡ «ἑδὰ τὕτων αἀπολογϑμμε- 
γον γνωσε.). πὸ δι δίκοιον " ὀδῃ 
ἄγλων ζητήσει χωρῶν " ναὶ υδε- 
τοι χἡ αἰεὶ πύλεων. τῦτον “δὴ τὸν 
ποϑον τοῖς  ἀ κροωταῖϊς ἄἀναπιμ- 
πλῶγήες ἡ ἡμεῖς, βεσίχυ τι πἷεὶ ξχαί- 
ςα ὅπη δέον εἰ πύν]ες» οἱ παλλώ-: 
γησόιθα, ὁ ὅχ ὅσον εἰςφιλοπμίαν, 
εὐλλ᾽ εἰς τὸ κρλφιον. "ὁ Διονύ- 

“σι δ δρακὶ τὴς ὅλης ὥς 
ὁπιλαμξείνε.) γῆς, ὡς ἐντεῦϑεν 
οὐ φίω “εν δῶτα, Ὁ μηδὲ εἶμφι- 
λαφῶς τὸ πολλοὶ ἕ ἔχειν " τὸ δὲ 

γεοέμμια Φῦτο ἐυφυτέραν αὐτίω 
᾿ναανοίγει; χὴ οἵαν ἀμφοτέραις ἔ ἐ- 
χεῖν πνοὶ λαξξέϑτα αὐτὰς " . Χὺ σοὶ 
ΖΈτο ἔπχε τοίχα πλίον 1 γλα- 
φυρότιῇᾳ-. χὴ ἔς!ν ὅτω οἰὺπλὲν 

δἧ ἡ ἡμῶν τὸ κῳλόν. "πᾶν τε γὸ ἐν- 
τεῦδϑεν ἠρξθίνιςοα εἰ τ δ] τὰ Διο- 
γισίᾳ κάνλιςον, ὯΝ ὁσωσὃν ἀγα- 

“ον εἰς χρῆσιν» εἴτε κῇ γνῶσιν " 

φροσυπηξ εἰργαιςτο 3) μιετείως χὶ εἴ 
7 τότοις ἑτέρωϑέν ποϑεν σύμτω- 
νὸν ἔῃ, ὃ χτί συ λύειαν συμῦ9- 
φον, εἰ τιίνυ ποὺ τὸ ὑπομνήμα- 
τ᾿. τέτε συμπράήει, τῷ Διονυ- 
σίῳ; εἰκότως ἦν ἔχϑι χὶ τὸ τῆς ἐυ- 
γοίάς χοινόν. ὅτω γὸ σοφὸς μϑμ" ο- 

μηρί), ἀγαδὸς ῶ "ἃ δ ταὶ εἰς ἐ- 
κεῖνον λαλῶν᾽ ὐρι ἐμῷ οἷν κοινὸν, 

τὸ 8 γένδες ἢ Τὰ τέλος χφλύγ, 

ΤΟΛΗ. 

τὸ ὃ ὅμοιον ὁ ὀπὶ τὰ Διογισία 
χὁ δῶ ἄγλων σοφῶν. εἴη ὧν ἂν 
ἡμῶν τετὶ τὸ δῶρον». ᾧ σεξιί- 
εἴθα τίω σὴν ἀξιοσόξαςον κορυ- 
φίω), ὃ Διονύσι᾽. ὄχ ετ) ποιητὴς, 
εἰλλὰὼ λύσας τὸ μέ νγ9 χα σοι χῳῷ" 

ταλογαάδίων το πλείω λαλῶν" ὅ 
φεγολεσῶν, εἰλλὶ πλατύτερον 
ἑαυτὸν ἀναηαλύτπηων οἷός ἔξδι, κχἢ 
ἐν μετοικῆς συυδήκης εἰς πεζολο- 
γίαν οναλυόμβμ᾽ τοὶ πολλέ " Ἢ 
ἐἰόγον ἄδων, ἀλλεὶ "ὃ λέγων, 
ὅπε τοὶ τὴς δῆς ἡμῶν ὅκ ἔχει 
κφιρόν " κχὁ ὅτως ἐντὶ εἰ πλοῦ γι- 
νόνμ- δξ “γλώοσος ἡ ἅ πείν- 
τῶς μρτέωρ)».. ἐσδι' ἐκ, μετειχοῦ 
τὸ πείντει. λαλῶν οἠ μα]... ᾿δλγ 
ἔςιν ὅπη χὺ βάδιω᾽ ροίων᾿ “δι᾽ 
ἀπὸ σχίμυῆς μιετοικὴς τὸ σύμπαν 

φϑείγόνϑυθ», οὐλλὶ πολλὰ καἡ 
τρϑσωπεία δίχα ποιητικοῦ μι» 
λῶν" ὅκ εἰς τὸ πὼν ἐραΐωξων 

χαπζων, εἴποι ὧν ἡ Θηξαΐα λύ- 
69» ἔχων. 2) ἤδη αὐ τόϑεν ἐν τοὺς 
κρμρίοις τὸ σειφὲς τ ὑσοξολέως ἐξΞ- 
νενεξς. καί σοι ὡς ἐξ ἐγωϑᾷ 
λειμ! Ὁ. ἄνϑη χκομὶζε ταῦτα 
καλαὶ, ἢ χὺ ὡς ἐμ , φυταλιᾷς πο᾿- 
κίλης 7έε κὁ καλὴς καρπὸς ἤση 
ὄφφιμθ- ὠυγενῆς. χὺ τοῖς δῷ. 
ἄλλοις ὡς ἐπί τυ μεταλλείας 
τίω πειρ᾽ ἑαμτῷ 5 χευσῖτιν χύδίω 
ὃ Διονύσ! Ὁ" τ Οἀλλέ]αι εἰς 
χα γασίαν ὀπήπονον, σοὶ 5 οὐ- 
τὸν χορ γεὶ τὸν οξυσὸν ακί(σδὺ»- 
λον» χὺ χοὺς μα δὲν ὠπισυφόυᾶυον, 
ὀπηκεκοσμυμῆμον ὃ ἢ ἄλλως χἡ σπε- 
εὐπότερον ἘἐχονΊα. ὃ ,)ϑυῶ φιλῶν 
τὸν Διονύσιον; φιλϑίη ὧν χὺ τὸ 
παρὸν ὑσυμνημμῶ, κἡ τίω) δι ἐν 
μτῷ Ὁ ἀπορνῃ μον οὐ μα τῶν στορείαψ, 
χὺ εἰς κεςὸν ὧν ξγφοΐφοιτο αὐτὸν. 
καΐτῃ χῳλὸν λογεζοιτο πολυσιμίϑες 
Ἴον. ἢ εἣρ ουὴ . συ ὴ υδὸ φιλείςτὸν 
Διονύσιον. ὅκ ἑποςεργάς ἢ πδὲ 
τίω ἡμετέραν αδηιοὶν» αἰμφοτέρως 
ὧν εἴη σοι τὸ δῶρον φιλητὸν, )οἰ 

τὸ 



ΕΥ̓ΣΤΑΘΙΟΥ 
τε τὸν Διογύσιον τά Ζε τὸν 
Εὐςείδιον ᾿ ἤδη κὴ ὅτι πὸ ὦπιτοι- 
ϑὲν πεποίητωι, κἡ τοια τα υδρ ἡ- 
μὲν τοὶ ἐν ἔργῳ. σεϑ δέ γε το Ξρ 
ὀλίγα, σοι φορϑετέον χινεὶ. οἱ ὧν 
τίω τε τὸ Δεογευσίε εκ ϑ σιν πα- 

εαϑεϊξουδύ σοι» χὴ τὸ τῆς «ἐξιη γή- 
στως πεϑγαα σεανυυα μὰ ἡ Χὶ - 

υδιὺ αὐτὴ δια Ὁ) φδφτησύμεϑα, 
ΤΙς ἢ ἥ Τὴς γεωγεοϑί.: 'ς σρόϑέσις. 

Τίς δι’ οὐὐ ἡ τὴς χωροζεᾳ" 
φία; βέλησις, γα εἴποι σι ὧν Ὡς ὅ- 
τω “πὸ στινοὶ τῆς “ἰξιη γήστως ὡς 

ἐν λύϊῳ βεανχϑὶ ῥητορικώτερον. 
τὸ τίω) α᾽ ὁεανὸν ἐμτδεαν ρο- 
φεῖν» ποὶς μὰ ἐν παρφιμίοις λὰ- 
λήσεισιν, «ὡς οἱ δυυαον χα το περφ.- 
ϑί αι, πόπωκ)  ποὶς δέ γε 
σοφιστιμῆμοις τίω πδειήγ' ἡσιψ. εἰς 
πεδγμω πετέλμμ), χἡ ὡς ἐκ 
εἰ διυ ον ἀπελύλεζαται,, βιασι- 

υᾶμοις τί) παρφιμίαν, χὶ Τέχνώ- 

σαμῆμοι ς ττῷὸΆ ἀθωνάτῳ δυῤαμα. 
ἢ" γὺ ὅτω μακροΐ πεποιήχωσιν ὅ- 
σοι τίω τὴς οἰκόυββης πινακο- 
γεαφίαν μεμελετήκασιν 5 ὄγυ- 
λιπίῳ : τι χὰ τινὶ διροήυαπ 
τίω ἢ ἀείξμι “ϑεικλείσειες,. 7) 
τὸ ΤῊ χτὶ γί πληρώμω» πε 
Εἰλητῆον ὁπιπέδῳ βεῳ χυταίτῳ, χ᾽ 
ἐν μιχρῶ Ὁ δ)α σίτῳ ἐμαδελγρφ" 
ψαίες.. ὁ δὴ πολμύ μα} 6. χα- 
τάρξωι ἴς ἱσίφη ᾿Αγαξ ξέμμανδρος, 
Ἔχῳται Ὁ. 9. μετ΄ ἐλττῖν τῇ ολ)- 

σὴ τόλμῃ πιξόλῶν. μῷ ὃ. Δη- 
μόκεῖ!θ᾽. μεόν άμάμμς, Θά- 
λητι "κα τέτοιφ} Ὁ". Εὐσοξ-. εἰ 
μ) Καρχηδόνα ὑσὺ βοὶ μεβϑῶξ 
σαὶ ϑαύμαΊθ᾽ ὁ ὃ Διονύσιον ἀ ἄγε! 
ὡς χθαγὸν τι οήπεϑεν ὃν εἰ τὴλι- 
χαύτης πύλεως σδρείςημια, χκώταμε- 
Ζρη ϑεῖ "9 «ἑει[ρᾳφὲν αὑτὸ βύρσης 
τιῖύμα]ι, τὸ τίω) ἀμέδητιν οἱ- 
κόομᾶμην τομαφίῳ βρεαχ)τάτῳ 
ςενονχίυρεϊν, ἡλίκε ὧν ἔσω πίοι 

ϑουμαΊθ᾽ ; ὅτως ἐν ἐζοντι τοὶ - 

μποϑν ἡ φιλοσοφίω, ὅτω μεχροὶς 

ἐμφαντείζε: πὶ μέρεα ἥτις ἐ 
τὴς γὺς μόνον τίω) συμάλοι- 
φίωΣ χῳτανεανια7ε.) σαύτην, εἴτε 
συμαάρεσιν, εἰς βεαχὺ κομιδῇ 
συμιπιΐσοισει, ὠλλιεὶ χὺ οὐ τὸν τὸν 
ὅρῳ; ὃν σιυυμοιγοι ὅσοι , Ἀφ τοισχαι- 
Χρυμεῖ, Χὴ ὡς δὴ εἰπεῖν» κέχρω 

ξυει σὸν τηλικέτον. ἀλλή 
τὶς αὕτη περφιμία, ἈΠ τίω) ἄνω 
τεϑὲ ᾧ» ἐϑθφυμαμίαν ἐμμφαίνεσο, 
πρόγμα]θ ᾿ πεφα ϑείσοι δι 
ὅμως εἰς διυμειμαν χ) αὐτὴ Ζεχνι-- 
κῶς. Κ ὁν}1 τοιδ τόν τί ποι ἃ 
σην οἵ τὸν τοσδᾶ τον ὀρᾳνὸν;. τίωὴ 
οπλανὴ σφαζραν, τί) ἔσω πιὲ 
πείγ]α σφίγγες εἰς εμκρὸν σφαι- 
ΕἸἰκὸν ΟἾΚΟν.,), Χἣ» ὡς ὧν εἴποι γὴς, 
χα χειαῖον,, συφρέφοισι, χὺ εἰς δ- 
σχᾷ ςροφίμὶ γργυλίσαν]ες, χὴ 
συςσεἠλαΐῆες, τοὶς βαλορμϑύοις ̓  
νοὶ χένξοι, σιϑέασι" χἡ ὅεὴρ ὃ 
Ὁ: τοὸῖς Θεήαλοὶς γι αἴχας 
φησὶ μμαγανάειν, ὠπιξελόνέσας 
΄Τῇ σελίμύῃ, Γ ἄνωϑεν κα, τοι απτώ- 
σῶς εἰς οἰ, ταυτὸ κῴτετεχειθ8- 
σιν αὐτοὶ, ὄχ, ἑνὸς ἢ δαυτέρε 
ὴμ ἄνω πλανήτων, εἰλλ᾽ ἃ 
ὅλ τοὺ χωτ᾽ ὁρᾳγὸν οὐπειρίτε 
σφομρώμαθ᾽.,. αὐτοῖς ὡς ε9ις» 
αὐτεῦς ὥναιις, Κη πᾶσι χρὶς ὅ- 
Εαν ἰοις κύχλοις "ἡ τωϑμώσινὰ ἡ- 
μᾶν ὠκε γον χῳδέλκονῇες. χὺ Ζῶς 
ἔξ ὃ παρ᾿ ᾿Ομήρῳ, ποὶς «ἰεὶ - 

λυψπον ϑώχοις ἐμωρξ πον αὐ 5έ- 
εἰ. αὐτὴ γωάμ, αὐτὴ ϑαλώσ-, 
σὴ τὶ χούτω μετα ςοι χει στα ἔρεν- 
ϑυφῶ, οἰ» τὸς αὶ μὴ ὧν ἑλχυ δέδαι 
κάτω ἐλοζογά εἶ). ὃ υϑύτοι φι- 
λόσοφΣ βειαρώτερον ὠντιπαλα- 
νι Ὁ τὸ τὰ Διὸς ̓ ἐλέχει σε- 
μὸν "- χὴ αὐτῷ ἐξονῷ χαϑελχύ- 
σοῖς ἐμέϊνον; ἐχ συ περ τείειον 
σὸν αμϑέριον τί ϑησιν (ὡς ὡκέι- 
γ. πατέξᾳ, Κεόνον κάτω βαλὼν) 
᾿δὴδ ΣΝ χείρα, ΤΊ ϑΗσΊ τὸς εἰς (9- 
ϑεακοσι, Ὁ, ἄλλως τοὶ τοιοῦ τοὶ 

συφοὶς " Ὁ ϑξανὸν τϑτον τεχνω- 
σοί μὰν)» 



υἱὰ 

᾿ψαάμλθν. ὡς εἰπέϊν υὑσουρφένιον, 
ἐν αὐτῷ. οἷα τνί κατύγῆρῳ φαν- 
πείζει. τοὺς βελομᾶμοις πὰ φῇ ὦ ἀ- 
γω χῴτω γινήσεων " ὦ ἐπεὶ μὴ 
εἰξὸν ἐκ δ κάτω ἄνω πορύσ- 
στὰς τὸν φιλοσοφεῖν τὸ ὄρῴγια 
ϑέλονγα, βιάζεταί πῶς τέχνῃ 
τὸν ὅρανύν Ι.: “Ὁ κατα απάσας "ἡ 
τα εν ὥσεις,. ἕτω περαίνει πὸὶ τὴς 

φεοϑέσεως, ἢ ἡ ἄλλως μὴ ἔχων 
ἐν ὅρᾳνῷ ϑέῶτα τὸν ἀνϑρώπον, 
ὄρφνιον οδρ φυτὸν ὄγ]α τε Κ λε- 
αὐμᾶμον. αὐεὶ ᾿ γί ὃ ἢ ὅμως εἰλόμεε- 
γον. κω ταίγε! τὸν ὀρανὸν» κ αἰεί- 
γέον τ ϑΉσιν, ὡς ὧν ὃ “ὗε. γὼ 
ἐκέϊν. ὅ ὅΤῶ τὰ ἀρῴνια ἔχοι κϑὴ- 
λιτεχγέίν. χὴ γίγνεταί τίς δή χαῖ- 
ϑοδ- ὅξανξ ποὺς τῆῦ χάτω, 
φφησφυέςερον ἤπἧρ ὃ τὰ Ἡσιθδε 
μόϑ᾽ αὐτὸν κῳτάγει σεῆς φι- 
ψΑνα γῆρ' ναὶ μι) Ὁ σεωψότε- 
ξον, τά τε ἀλλὰ ἴ ΕΣ κἡ ὅτι ἐκέι- 

νον ἐξ νὐκῆα ε ἐπάγειν Ἡσίοδ» 
λέγῴ, ἐ ἐπεῖδον χατέλδοι" ὁ "ἃ ὁ- 
ξανὸς ὥ, ὃν ὴ τῆς μαϑήσεω: ϑτω- 

εἰα φεὸς τῇ ἣ ποιεῖ, ἅ σχότ᾽ 
ἐπείγειν οἶδεν, ἀλλὰ νῶπν 7ε- 
γψικὴν φωσφορέϊ. σι ἂν εἴποι τὶς 
ὡγταῦϑα; -ὐρώρει δι ὀρᾳνύϑεν 
νὺξ, τὸ Ομηεικόν ἀλλ᾽ ἐκεῖνο 
χὺ μάλεσο, ὡς ἄξᾳ ἀρανύ σεν ὑ- 
πεῤῥόίγη τω χβῳ αὐϑήρ. λαμ- 
τεὸν γὺ ἐντε ὖϑεν εἰποιϑριαζει 

ϑήσεως φῶς. Ὡρογὸν υδ ομὴ 
τοιύγσε " Ἀεφ Θ᾿ ἔ ἔχοι ς ὧν αδειφξ- 
94ν, κ᾿ ὅσο; χατ᾽ ἐκέϊνον ποιήτι- 
κῶς ἢ κὶ ἄγλως καυτοιλογοί ζω, τοῦ 
ποιάτες χκυλίεσιν ὀεᾳνὰς, Μού- 

σαΐ Ὥγες οἴ, χα! τὰς φδορδμαι, 
φρῆσκα ϑήυλυοι» χὺ τοὺς «γαρμό- 
Ἅἴ)ον ῥυθμίζοντες κίνησιν. ΑΔιο- 
ρῶν ἢ) ὃ γυὴ ἡμῶν δραλῶν, τε 
“ἰεὶ σἰωὺ γώ καιτεργίζετο, χὺ 
«δεὶ ταύτίω εἷς μέξῳ αρίπον ἔχή 
πονέμδμ», πετῶ λόγε κϑῦ 5 

φερόυδρί). ᾿ χἡ ταχίον σύμαπάσειν 
τίκὺ οἰκερμυ πἰελιωῶν, ἢπερ οἱ 

ΒΕ ΣΤ Ο ΔΉ! 
ϑρυλλέρϑροι ἀετοὶ, δὺ ὧν ὃ 

μύϑε Ζᾷ)ς τίω ὁ ὧν ἥλιον τἀτεμς 
σρῆσε ̓  7) τὸν ἀκροατίω ἑαυτῷ 
συμμετάγων, ἢ συμανάγων» ΧῚ 
πο ὧν συμπηηςορυοσεῖνς, Δαίσολ 
οἷα, συμιαδειγγάυϑοον Ἴκαρον : 
πλίω ὅσον ἐγταῦ ϑα τοὶ τὴς τῆώ- 
σεως ἀσφὸηη, χ) πείγ]η πείνήως 
ὠμφοὶν ἀκίνδυυα, κὴ ἡλίῳ ἐνε- 
σις ἐλάτα. μὶ τί ὃ ἄρᾳ, Ἀὴ ἥ Τὰ 
“θονίε ἡ ἐν ν πορεία.» γα ἡ χευσὴ 
ῥα, ἰυδ καϑ' ΟΝ ἢ 
ἐμέν. π7εροὶς «δεικινεῖ.) τίω χ 
7ε πραφϑαὶν τίωτευ ὑγρὰν, ἡ Τὰς 
ἀπο τειν: αὕτη ὄφιν ὁδὸς τε ΚΣ 
μέϑοι δ)". ὍΝ ἡ εἰναὶ χέδῳ τιὼ 
τεχνίτῃ γεοαφὶς, ἥ ο)ατυπᾶσα 
τὸν τἰξίγειον πίναχα ὑφ᾽ ὧν ὃ 
μανϑείνων ποιδογεὶ ὁ ασϑρεὶ χὺ 
χεραγωγεῖ.), γχἡ πᾶξ ἀμογη- 
τὶ τίω οἰκευίνίω, ὡς Τάσχος σῆς- 
εφὗ αδειοβ σας φπϑφεισ, τῷ νῷ 
πϑ θη τὐειδρω μων. ἡ λύγῳ 
χφεογωγ γι κα τοιξοχών. κχὴ ὅ- 
στ οδϑὸ ἐνταῦϑια τὸν χθόνιον ὧν 
τις “Ἑρμίῶ φαν]άση). ὅτε αϑότοι 
ἢ χόττ εἰ πεῖνα στὶς ὃ τὐξλη γὅ- 
ω.- τὸν ἀφαγὸν αἰξιοδαῦφ, χὴ 
γραμμμεὶς ἀγ4. κἡ πόλες ὙΠῸ 

ἢἢ ἀςέρας μεβεῖ, «ἀονονεχὴ ψα,- 
ων ἢ ἄγω χειεὶ, ( δακ]ύλῳ 
χευ πο ειχγυς τοὶ ἐμέϊ, χὴ ἕτω 
γὴς ἂν ὑπσανιπάμδυθ-, τὰ ὃ 
ὀρῴώνια πἰεινγέμλυξ᾽ Ὁ τύτε εἴνὴ 
ὅ χθόνι(Θ- τ " Ερμὴς. ἐἰλλεὶ (χᾳ- 

τοὶ δ' ποιητίω εἰπεϊν) οὐ τίω ἐν 
χϑοὶν ἔ ἔχων ῥάξσον πέτε.).. κρᾳ- 
τὸς, ἀφγειφόν]ης, λευσύῤῥαπις. 

χαλ τς ὧν εἴποι οδ)οΣ ταῦτα κομ- 
ψότερον τίου» τὴς «ει; ἡγητικῆς με- 
ϑόδο δΐαμαν, οἰκριθτοξον ἥπερ 
ἴζὴ τὴς χαϑῦ ὦ “Ὅμηρ σον Ἔδει δι.. 
τὸ δὲ ῳρῶτα ὀλίγζω κορύςσεδζ, 
αὐειαπρδῖ πεγγως τὰ κάτου πὲ 
χ «δξὶ “10), αὐτάρ ἔπειτοι ὁπ 
χθονὶ βαϊνεξ ἀρανῷ κάρη σμεῖ- 
ζεινγόπηνίχα Τοὶ ποτ᾽ «εφνὸν ὧπι- 

(ἄλλει 



: χλῆσιν. φῳ 

ΕΥ̓ ΣΤΑΘΙΟῪΎ 
ξἄλλει ϑεωρεῖν ὁ ὃ «ἰεινγέωϑυ:-. 
χἡ ὅτω οδρ ἃ ὧν ὡς ἐν ὠπιτόμῳ σῃ- 
ορῤφαβφν τὶς τό τὴς αδειηγήσεως 
ἀγανὸν, "“δύχα τε Δ] μετ᾽ (ὀλίγον 
ῥιϑησομᾶδωγ. οὗ ὃ) καὶ εἰσέτι. χρὴ 

λόγῳ «φλαζεῖν, ταῦ τοΐ εἰ- 
σιν “ ὅπῃ ὅφοινοί οἴρμιον ΘῸ [δ Ἃρ- 
μὲ "Αξοθ- ὀνγελὴς ὑπορήτης 
ὡς ἐν μέΐῳ ποὶς εἰσειγρμᾶδοις ἐμ- 
αἰξιλέλειπῆοα, χωλὰ “γραφῶν τεὶ 
ἐν ὅεανῷ φαμνόμδρα ᾿ σῷ ὃ Φεί 
γώ πανὶ πὸ πον λύον]Θ- Ερ- 
μὲ ὑποδρηςὴς πρός γε τὸ παρὸν 
Διογύσι Ὁ). ὃ, ὃ νὲς αὶ Μεσῶν ἃ ἄ- 
γὸν. ὡς αὐτὸς κρμπάσει τοι ὧν» 
πᾶς, τίω) γω ποιεῖ αἑξαπολέϊν ὦ- 
πλαψὼς. εἴληχε ἢ τίω αἰξεη γητὰ 

τὸ πἰεληγελνς, δε 
πίω χτὶ λεηῆὸν ηλὸν «ἀφήγησιν 
βίλεδ᾽ χῳδὺ γἡ Τα ῥ ῥητύφων τι- 
νὸς, ὁ υδὸ, «ξειήγησοί μοι τοὶ ἐν 
ὧδε, φησίν ὃ ὄξιν, ἔκϑο» φεὸς 
λεηγὸν ὠφηγόμϑυ θ᾽ " ὃ 3 «ῥειή- 
γύσιν ὕξρεως τίω διμιοίαν λέγει 
ἀφήγησιν. τὸ ὃ «ἰειιγᾶ δι, χὺ 
«ἑειοδαειν λέγεῦ. ὡς ὅγε τις πὲ - 
εἰοδείΐσαι λέγει τίω) Πελοπόν- 

νῆσον, τὸ σι αὐτῦ ὄξιν εἰπεῖν, χὴ 

κατοιγροφεῖνς, χὰ μεδεις. ἕτω 
»κρ πε χὺ αὐτὸς. ὃ Διογύσιί» 86- 
λαρστίν τινο; ξρέϊ κατουγροίψ εὸνς 
εν ἀναμεβῥήσεδς. οἰξὶ Ὁ) εἰδέναι 
χἡ ὅτι πολλὰ δὴ παλαιῶν «δεξὶ 
"τίω) ἀληϑῆὴ γεω[εφᾳφίαν ἐαπεϑα- 
κότων, ἰ μάλιςα δὴν ἄλλων᾽ Α- 
λύξανδρ Ὁ" ἐμ τῆς ΔΆ ἐμιπειρρτεί- 
χων, ὡς λέ ἐγεῦ). γ(αφῇς ἤχριξώ- 
σαῖο, ϑεσης αὐτῷ ὡσὸ Ξενο- 
χλέες Τῷ γκαζ οφύλακ᾽, πείντο- 
ὅν ὃ Διενύσι» τὸ καλὸν ἡρανί- 
σαο, χὴ τὰ μακροὶ δῇ ἄλλων αὐ- 
τὸς ὦπιζε μῶν, συμωτορίωτείτζω 
ταυτίω χὶ οἰ κειξεςάτίω γεωγρᾳ- 
φίαν ὑξέϑε]ο, εἰς ἐχειείδιον ποὶς 
βολομλύοις ἐυσυύογῆον,. ἀσδέν τῇ 
“, ποὺς )κοϊρόφοις κατολ πον 
ὑφειλομῆθων, ἰςοοίσας Τὸ γὺ πὰ» 

Εαφτύει τὸ ποίημα; φεφζει 9 έ 
πό κχἡ τύπων ἢ εϑνῶν ἰδρότιῇας. 

χειξαηωγεῖ ὃ γἡ τῷ τῆς ἱσοείας 
οἰληδϑεϊο δῥρ' ὅδε γεωγεαφίας 
ἀρετή. παρεναπείρει «ἐ πο χά 
πρῶ μα ϑηματικἼορον. κ ὅλως 
ὁδέν τι αὐ γιωγρᾳφικὼν ἀγα- 
ϑῶν ἀφῆκεν, ὅ ξ μἡὐτγεδμά πὶ τὴ 
αὐτο ποιήσει ταύτη ἐντέδειχεν " 
δλεγόξιχον ὥ τὸ ποίημα ἐμρτεθ 4" 

«ἅν, τ τα 5 πείγων ὦ ἐ- 
ψύμυ Θ᾽ “Α) χαλῶν, χὶἡ σπερμώ- 
πχῶς πᾶν ἐν ᾿αμτῷ τὸ τὴς γεωἴφαι" 
φίας χαλὸν ἐνθέμθ». τοιῦ τ" 
ὃ ὧν ὑκ ἐνξεργίζε 2) τίω (ἃ γιω- 
γείφε φεύσρησιν, ὁ μόνον «ἰγὶ 
τίω) σμικρότηα, τὰ τὰ βιξδλίε, εὐλ- 
λὲὰ χὺ ὅτι ἔργει 1 τιγεὶ “ἢ ἄλλα γεω- 
γεοφε εἰσὶν, ὧν ὅ παίνυ πι ϑιγ[ά- 
νει αὐτός. σεϑς " τοΐνυ τὸ χρϑολίς 
κώτεφον τῆς χλήσεως χὺ ἡψμυικώτε- 
69 ν ἀνάγει ξαυτύν" δῶν “ὄξιν ἢ 
περιήγησις. ᾿ςέον γὺ ὅπ Υ τἴείρνος 
γῆς χὶ πεεκήγησις ταυτὸν γοῦστο 
"ἢ εἰς μίαν ἔγγοιαν ἔρον). οδ)ὸ Ὦ 
ὃ ᾿Αμαζεὺς γεω[ροφ 6 συχναὶ 

τοὺς τοιαύτας λέξεις εἱλέ! Ὁ, 
ὅ μόνον γεω[ραφίαν τί) ἑαυτοῦ 
ὠπιςήμίω ὠξιὼν καλές, ὠλλ᾽ 
«ὲ πεειήγησιν Ὁ αῥείοσον λέ- 
γεῶς ὠπαξ ὧν. χὶ ὅτω υϑιὸ πε- 
οἰοδι᾽ γὴς, χἡ πρειήγησις, εἰς 
ἕγα ΟΝ πολυωγυμίαν συνάγον 
νου! κοί εἰσιν ὀνόμαα, ἡυιχῷᾷ, 
ἔχον]α ἐφ᾽ ἑαυ τεὶ τίω τε γέω- 
γεσφίαν κἡ τίωυ , χωεο ραφίαν, 
ἥτοι τοπο[εαφίαν. ὦ ὧν ἣ υδι γέω" 
γεφφία τὴς καδόλε ϑεωρίαρ ἔχε: 

Ταλ, χκανϑαΐ φασιν οἱ παιλαμοὶ, ὡς 
ξάν τίς ὅλον τὶ ἀναγραψη]αι σὼ- 
μια. χαί ὅρι γεωϊοσφία κατ᾽ ἐκεί- 
γὅ 4» ἀέμωησις δα εαφὴς Τῇ Ζ8 καΐει- 
ΑἸ αΑν ὅλῃ μέρες τὴς γὴς, αζῷ 
Η ὡς δῆίπαν συυημμάδων σὐ- 
τῇ. ̓ ἴδὍοεν δέ φασιν αὐτὴς, τὸ 
μίαν χἡ συμεχῇ δξιχγύειν τίω ἐ ἐγϑῶς 
σρλμην γίω, ὡς ἔχᾳ φυσεῶς τε κα 

δέσεως, 



οἱ ᾿" 

ἘΠΙΣΈΊΎΟΛ Η΄ 

οέσεθ, ἐέχοι μόνον δ ἐν ὅλως 
πϑειγραφαῖϊς αὐτὴ συμημμόνων. 
χἡ τοιαύτη ψϑ ἡ γεω[ραφία, ἔφ- 
“ον ἔχσεοι αἰεὶ πίω τῆς γῆς απα- 

σης δλύτηα, χωυταγίνεδῦς ὁλοθάρε- 

φέρον, 1) ὁ φεὸς λετῆὴν ἐὐεξύ- 
σιν. ἥ υδύτοι χωροϊοαφία, 

σδεμήγγησις μρ ὅδι χὺ αὐτὴ χἡ αἴξίο- 

ΤΠ λοϑὴ γραία, 
σλίω) ἐχὶ τὴς ὅλης, ἀλλωώ μερὲς 
ιγὸς οὐὐτῆς. γὺ» ὡς εἰπεῖν, “χοΐραι» 
ἢ χωρῶν, ἢ χωείων τινῶν. οδιῦ εὗρ 
ἀδὲ γεωζραφίω λέγε)» ἥτοι τὴς 
γῆς εἰ ποίσῃς κατα ραφή ἀλλὰ 

“ωροζραφία.τετέσι δια [ουφὴ χώ- 
ρας τινῦς. φασὶ ᾽) οἱ παλαιοὶ “ἑεὶ 

ἧς αὠροϊραφία,, τὸ ὅτι τὸ χωρ9- 
“γραφικὸν πέλίΘ᾿ τῆς 62) μέρες ἐ- 
χε. σεοϑσβολὴς, χότές! τοὶς [8- 

ζικοὶς δγηξάλλει. ἀπεναντίας τὴ 
’ὔ δ᾿ «ἐὴ. κι.Ὁ ΕΣ 

γεω[εαφίᾳ. ἣ ἴξ γὺ ὡφτῷρ ἑλότη- 
τα στ μμοΐ! 9) τὴ ὅλῃ γὴ ὠπιξὸνν 4. 
ἢ ἢ χωροζεσφία μέρει πινὶ τὴς γῆς 
-ς Ὁ - 5] « 

οπιχείρε!. ὡς εἸ7|ς ὁλό σωμμῶ" 

τύς τὶ ἐποτεμιόυδρ), τὸ ὠτίον 
͵ 2 Ν ͵ 

μιόγον, ἢ φϑώλμον»; εἶγα Γροφει 
5»... 

᾿ς εἰὐτό. ὅτω γὸ ἡ ζ γεωϊραφία ὅλον 

πὸ τὴς γὴς ἐμυτίδε.) σῶμα, ἢ χα- 

σαρινοράβη αξεὶ τὰ σμικρύτα]α ᾿ 

“ωρο[οαφία κὶ ἡ δ λεηγῶν σωυμί- 
σῶν γινομδυη συμωπορφᾳ κἡὴ τὰ 

᾿ βραχύτατα» δή λιυδμαι, κώμοις 
πάσας, ϑύμεςς κρήναι» πόλιν πῶ- 

σαν, πίαμὸν ἅπωΐα- ὁδῶν ἐκ- 

ποὶς, γὺ τοιοῦτει πολλά. ὅχ, ὅτι 

ᾧ κα]αγίνεῖ) «δεὶ τε τοιαὗτα γἡ ἡ 

τὴς γεω[εαφίας τέχνη, οἰλλ᾽ ὅτι 

«πανίως. χἡ ἐκ εἰς ἀνα κης» οἵα 

σέλθ- ἔχεσα τὸ χαϑόλε εἰπέιν 

ἐν δλιχοὶς πδειζεσφαῖς. χῶρφ- 

γεσφίω ὃ εἰ μὴ χ) τοῖς βεαχυ- 
τάτοις ἐπεξιούσα, ὅκ ἂν οὐδὲ 

χωερεσφία λέγριτο. τῆς τοῖνυ» 

γεω[ροαφίας γὺ γωφοζοοφιας ταις 
σας δἐιαφορϑὶς εχουσῶν» 0 Διονυ- 

σι: χὠρογρόφῳ υϑὺ ὁδὲν ἔχει 
3 

κοινὸν. ἐ ζει ὃ τῷ γεοζεόφῳ; 

αξρι[ροίφων ὁλορεοῶς τοὶ πἰξὶ πᾶ- 

σαν πίω γίωῦ, χἡ αδειϊαν ἀπελοὺ- 
πκῶς χατώ τινὰ, πδοϊροφίμὴ ὁλι- 
κίω ᾿ κἡ ὡς εἰπέϊν» γεω[οὐφ:- 

ὧν συωδηειπγικὸς, ὅ χώραν ἣ χώ- 

εἰς τδελῃ εἰ ὃς προϑέμδμ θ᾽. ̓ ὀνγ 
ἐν ἐπαγϑίῳ γεω[ραφίας τὸ ποι" 
μείτιον ὠπιτόμως πὸ ἀγοὸὺ "χέϊφφς 
ἐν, ϑόυδυθ.» καϑείτἣρ ἐκ τϑϑοι- 

μίων αὐτὸς, εἰνεκεφύσαϊ]ο, σχο- 

πὸν περογρόψας μέγαν τὴς ἄυτὰ 
Συτυμύγῇκ ποιήσφοως, ὡς ἐπ᾽ εἰ- 

πεϊν. τὸ, γοᾶαν χὴ ὑυρέα, πόνγον 
ἐἰείειν " Χἡ ὅτω γάλαν διωοῦ χἡὺ 
πόνον ἑνὶ ξυνώσας ἀγρῷ, Τὅτο 
«δὴ τὸ αἷεὶ Τυφῶν Θ- τεραςῖως λο- 
“»ποιηϑέν. Ἐς! 3) ὃ Διογύσι» 
πος ι - ᾿ 

ὅδ χα τίιν πάλϑμὼν ϑεωριαν 

τοῖς πλάσμασι γλαφυρδς» μέϊα- 
δηώκων τὸ ὠνϑδηρθν, οἷά τις Ὑξ4:- 

Ν'. ἘῬῈ Ὁ ἐν , "19 

φαῖς ἀειςος, χἡ εὐνδηθγόμδυ Θ᾽ ἐἐν- 

τὴ δ συμμέτίας, φασὶ» γεαϑις 
χκἣς τοὺ φῆ ὀνομώτων οὐσυμπετο" 
εἰντὶ χεωμοτων ὃ, Τὰς ἀνϑη69- 

πέροις τἷ" λέξεων. πυνχνὸς σὲ ὅξε 

κἡ τίω) συμπλήρωσιν χἡ τί) ἔπα- 
γάληψιν, συχνεὶ χὴ τοιέτοις εἶγεὲ 
σαφήνειαν ἐναϊλαϊ ζόυδυθ- οἰμα- 

σι. χὡ δριμείαις ἢ, ὡς φανήσϑ, }» 
πολλαχοῦ χεῦ τω τοὺς λέξεσι, 1 
ἴω χἡ ἀνατῆὐξεσιν ἐτυμολογ- 

χεῖϊς. ἔς: δὲ ὃ χἡ ἐνδιϑέ]α, λώ- 

λέ "ὃ δὴ ποιεῖν δυσχερὲς ἐν πε- 

οι γήσει. παρεναπείφει «[έ πὸ γὴ 
βασιλικὰ ἐνφυῶς εἴκώμια. 5) 

γνωμολογικὴ ἢ φιλοσοφίῳ απσὰ- 

γίως υϑρς «δὰ πίω) τὴς πϑελη γή- 

σεως ἀγάϊκην. εὐοάσκεωι δ᾽ ὃν 

ὅμως χρώμλ!Θ᾽ ᾿ «εοὺς μέθον τε 
ἄσων, χἡ διαλέχ]οις ποικιλλύμε- 

γΘ-΄ κἡ μύϑῳ χενὸς συϊιμέδως 
ὁ κατυχγῶνο ὃ πλασμάτων χρῶ" 

5 ον 
μᾶνθΘ- πιδονθτη] ὅπη τε πα- 

ρείκοι εμπλατυνύνδρ- χὶ Ὰ 

φρόσοσιν» ὀπιπλέχων δέ γε ὦ 

ἱςορίας. γἡ διὼ πάντων ὅλως ἥκει 

καλῶν, χὺ ὡς ΤΩ) γ 651: 64, ΧΕΙ" 
ΣΎ 

ὙΠ 



ἘΣΎ Α ΘΊΥ ὁ ἦ' 
"Ὁ Ψ ΄ Ἄῳ δαγωγῶν ὅτῶ γύμῳ γιωϊεαφικῷ 

σσεθς εὐλήσειαν ᾿ φιλοσυφῶν ὃ Χ) 
Α ᾿ ες "" Ν »“ τος μάϑημα, ἂν οἷς «εν υχ᾿ 

ρον Ὠχεανοῦ σδηαλαμζάνει, τρίς τὰ 05 , ΄, -Ὁ ΄ "Ὁ τῆς υμνεμάβης νήτε Τὴς Θέύ- 
λήφ. Χγ) τὰ ὑσὺ τὸν χαρκῖνον χϑί- 
με. ᾿ καὶ πε Χ) εἰς φύσιν «πρ9- 
κύγηων, ὡς ὅτε τὴς Δ Ὑρωλο- 
εδυτῆμ' γὴς τὸ πολύχεωμιον αἰτιο- 
λογει  ἤση ὃ χἡ εἰς ϑεολογίαν 
εἰναξ αἴνων, φρρὸς αὐτῷ τῷ τέλει 
σὰ Θι(λίς, ὁπηνίχα τοεὶς τω αξοὶ 
γίω «δπαφοροὶς δεωρεί. Μέσας 
ἢ, καλεῖ μϑρ, ὡς ποιη ποῦς 600», 
οἷα, 9 φιλόσοφιΘ-, σύγγραμμα, 
μετιών. τούχα 3) χὴ δ)οὶ τὸ χρανο- 
Ὡρεπσέφξερον, ὁ πρρῷτοις αὐταῖς 
ὋὉριμεικῶς ἐντυζχάνει, ἐσ εἰς 
εὐ τοὺς αὐτίκα, πρξ,ε1. ἐναῤῥήξας 
πίω βαλζῖσο, σῷ κύγε" εἰλλ᾽ 
ὅτε «πρὸς ταῖς ὠκμεῖς τὴς πε- 
οἰηγήσεως γύν,), πότε δὲ αὐ τὲς 
προσφωνέϊ. ἐπεωνετές- ἢ χὺ τῆς 
ἐν χαϊαρχῆ ὀυκχρινείας ὅαι. τὸν 

σκοπὸν εἰἷξ ἀρχὸς αὐτὴς ἐκτί- 
σεται ἊΣ συγγροίμμοῖθ᾽», ἐν ὃ- 
λιγρις ἐπεσι μετ᾿ ὁ πολὺ ᾿ 
Χὐ τὸ χρήσιμον τῆς φϑεληγήσε- 
ὡς ἐμτίϑε), γνῶσιν αὐτὸ τῷ 
λέγων τῷ ἀκρφατοί, χὺ σ)εωσκα.- 
λίαν αὖϑις ἐκ Τῷ μαϑον]θ- εἰς 
εἶλλές ἄκ εἰσστας, χἡ πιμέυλ ἥτις 
ἐνχεῦξεν τῷ δ)οϊέσκονι φὐξλγίγς- 

Δ ωυ τὰς ὅτι ἢ χἡ εἰς ἄλλα πλείω Ὁ ἀ" 
να[κομότατα, χρήσιμα, τῶ τὰ ζν.ς 

᾿ρληϊήσεων, «Φνλῆσιν οἱ παλαμοῖν 
’ὔ λέχρογες ὅτι τε βιωφελὴς ἡ «δελή- 

γήσις, χὰ ὅτι νουῦ συωάγει τῷ 
ταύτης ἐμπείρῳ, Χῦ, ΤΙ ςροιτήγοίς 
κμοίλεςα, χὴ βασιλεῦσι συμφορῶς 
ὄξε᾽ χὶ ἄλλα τοιαῦται. ἐςορέσι ὃ 
ἡ ὃτχ οαᾳᾷὰ τὸ χομτης Ρρησικοον, 
᾿Ηροχλὴς χὶ Διονύσι(). ἐϊξετόπε- 
ον ἑαυτὰ 9 πίω 7] χλιμάτων 

γνῶσιν ασουδοϊζονες" κχὁ ὅτι κἡ ΑἹ 
λέξαρδρ(θ- δια φὥτο ἐφιλοπμή- 

ε τυ 5» , σεζο τὸν ἠῷον ἱςορῆσοι Ὠκεανόν. 
χἡ Ξέσωςεις ὃ. φασὶν, ὃ Αἰγυ- 
1 Ο. πολίω «ἰεδιηλυδὼς γίῶ, 
πίναξι τε δέθωχε πίω φὐξείοοον, 
χἡ τὴς φὰ" πιναάίκων ἀνα ραφῇς ἐς 
Αἰγυηῆϊοις μόνον εἰχλαὶ κχὶ Σχύ- 
ϑὰς εἰς ϑαῦμα μέ] ασδυῦαε ἠξίω- 
σεν. χαὶ Πλάτων δὲ, φασὶ, «ῷ 
πράγμαθ: ἐρῶν, ὅ μιόνον ὀδὲ 
Σικελίαν ἀλλο κἡ ἐπ᾿ ΑἸγυγῆον 
εἰ πεοήμκησε. σφρεγιυῖει ὃ χἡ σὸν 

. Ομομέιχὸν ᾿Οὐνασέα ἐχ ἥτον δὲν; ὠλλῶν, τὸ πολλῶν ὠνϑθρώπων ἷ- δεῖν ἄςεα, χὺἡ νόον γνῶναι. χἡ ὅπτω 
συμχρισιν οἱ πολαμοὶ ἐν, πολλῶγῳ 
τίω αἰξλήγησιν, φιλόσοφον ἄναξ 
π χρῆμα κἡ βασιλικόν. χ' τοιαῦ- τὸ μδρ πὰ χρηςεὶ τὴς περιηγή- 
σεως, 

ΤΟ Ὁ των ΓΕΝΟΥΣΞ ΔΙΌΝΥΣΥΕ 15, Τὰ παρϑγ7]- ἀνξ ποιήμα-. 
ΓΟΝΥΣΣΟΣ ᾿", 
Εἰς μϑὼ ἱςορέ; ἢ τὸ χυ-" 

συγγροίΜ,αε 5 κὶ ἄλλα Θιδλία λί- 
γ)4.). λιϑιαχαί Ζε κχἡ ὀρνιδιαχεὶ, 
1 βωοσειρικοί, ὧν τοὶ μλδ λει παχεὰ 

ΟἽ , ὠμείϑηςφ, ἰσ.α, Διονισία χὺ αὐτεὶ, 
εἰγεὶ πίω χῷ χαςακτῆρ- διμοιό- 

᾽ Υ" τη] ἢ τειὶ ἢ βαοσιειχᾷ,. “)εὶ τίωὶ ’ 3 » » ᾽’, , σραχυτία ἐκ ἄξια τότε κριϑέν- Ε , 5» ΄ ᾿ Τα εἰς δ΄ Σχμρον νη: ἐχϑης Δίο- 

γύστον ᾿ ποὶ «ὲ ὀργιϑηαχοὶ εἰς ὥλ- 
λον πνοαὶ Φιλαδελφέα Διονύσιον, 
ὃν, εδγηειὶ λέξεως εἰκυρολογίαν, ξ-- 
πέγφλουι εἰδΐχενον. τὸ 8 παρὸν 
ποίημα, ἱςορικὸν χαλῶσιν οἱ πα.- 
λαμοὶ, συ[κείωϑυον ἐς ποπικοΐ, 
Ὁ φε γωα)ιχοδ, χὶ χρονικῶ, 
Ὁ ηϑυεθηογικβ "εἰς ἃ εἰ)σαρεγαῦς 

ἡ ἰσορέαν φασί, ἐκ, μλρ ποπί- κξ, ὅπ χὶ ὃ πᾶς ἐγταῦ ϑα, φῷ βι- 
(λίᾳ 



ὙΠ τ ΕΣ ΤᾺ 

Θλίς σκοπὸς, τύπων γὴς ἔζι σε- 
εἰἤγῃσις. σεφγμαΊικοΐ ἢ, ὧν 
οἷς ἄνλα, τέ τινα ἱδροεϊ: ἢ ἔϑηων 

ἔϑη ὀκτίϑε). χϑργικοῦ ὃ, εἷς ὅ- 
σε κῴωρᾷ μέμνη.) κχ (φ8᾽ « ὃν αὐτὸς 
ΩΝ ὅ7) “γχασὴ ἐκ ἐπὶ ν᾽ 
ὡστάτων, εἶλλ᾽ ΓΖ) Δ ἀνάκήων. 
γινεδλογιχὅ Ὁ» οἦ ὅ ὁτε το Ξαυ- 

 φφρμάτοις ες ̓Αμαζόγων εἴ ἐπε χα- 
πεἰγεῦν, γἡ ἐμ βόλων τοῦ ᾧπιζε- 

β φυείες, Λοκρός. οἱ σι οὐτοὶ πω- 
᾿Δαμοὶ ἐπουνὃσι χὴ τὸ πιδϑοίμμιον “8 

πειφόν] Θ᾽ βιβλίο, ὡς τεὸς ὄππξδη- 
λύσας ἔχον ἐρετοίς. φασὶ γὸὺ ὅ7) 

ἑξῆς λῦγέ σκοπόν ἡ 

εἰρε]αὶ τὐρε ὠς ἄρρς φρϑσυ- 
χὴν ἡ συμπαϑ ϑ4ω. ὡνή ὦ ̓ «δελοχὴ 
ΖΘ ἔχει Τὸ ἀτέ9ε εκϑέδς σὸν ΤῈ 

ἡ ὃ τεϑσυ- 
χὶ δες ρέφει τὸν ἀκεφωτία) » Ὁ 
ὅλον Ἐ «ὦ Τῷ ἔργου ποιῶ ἡ ὃ 
συμπείϑειοὦ ἡ) «ἧς ἐπιείκειαν 
"ἡ σοὺς συϊγνώμζω τὰ λέγον» 
σεοχωλε τὰ “δ ἀκρρατείς. τὸ 

ΔιονύσιΘ-, ουῇ ἱφασὶ ) σκοπὸν 
τὰ βιέξλίε ἐ ἐν ατεϑοιμίῳ εἰπών, τὸ 
μέλλειν γολεν τε Χἡ ϑυρξα, πόνον 
ἰείδειν, φιεοσοιχίω πε ἐποίησε, 
κινήσεις τὸν σὰ φῇ εἀκοφοτὰ γῆν, ὡς 
δΨὲ μεγαίλῃ τῇ υδμραι παρὰ ὅ μίω) 
τ ἐλλὰ «ἱελοχίυ) κεφδηιμώ- 
εἴη Τῷ ὅλῃ βιξλίε τότῳ τί ᾧφ- 
δ 067. ἐν ἢ τῷ, ἀνδρῶν 
ἄκοῆα φ ὅλα; συμπείξγειαν οἶξε- 
πρλέσοίο χἡ ἐφειλκύσαῖο, οἷα συ - 

ἜΠΙΣΤΟΛΉΙ 
γνώμης τάὐῤξυμῖνθ.-. ἐἶπεέ φανείη 
εἰδεγὴς πδὶ τίω) δ ἅτ πολ- 
λῶν "ὃ ἀκρίτων ὑφήγησιν. πολὺ 
δ τὸ σειφὰ; ἡπαρέσα. ποίησις ἔχει, 
χὺ ἐμοίλιςτ, χὺ τὸ ῥυκεινὲς, ὡς 

φερείρη), ὁ ἅὅ μόνον δορὶ δ ξ ἐπα- 
γδηήψεων, χα οί ἔφαμϑυ, κὲ 
͵" συχνῶν συμπληρώσεων, ἐλ- 
οἢ χὺ σαὶ ΠΝ πύκγῶν φιοφεχ δέ 

στῶν. ὅσῃ γε τὺ ὄγπες δέήασκα.- 
λίας ὃ Διονύσι δ᾽ ἐ ὧν πολλοῖς ἐ ἐκγί- 
ϑέϊαι δὴ ἐυκείνειαν σεϑλέγων 
ὅγῃ τοιῶς εἴς τὸ ὸ διοδωσκαίλιον Ὡό9- 
χειοίσε]αι. πολλοχὰ ὃ χγ φεοσέ- 
χει φιδοχειλέν τοῦ τὸν κερωτίω;, 
εἷς ὧν μὴ ἐξυφἼ ἰζων αὐτὸς νο- 
μίζῃ τὗἶξιηγ ξἰδοὶ, σῷ Τᾶτον εἰδιόυκεί- 
γηα. πολι ὃ χὺ τὸ χίλλ- ἔχ ει 
τὸ συγ εαμικάτιον Τῷ Ζῶτο, χἡ ὅ6ε- 
γὸς ὅλως οὐμιοιφεῖ, πω πολλῶν 
ποιητικῶν χῳλὼν τὸ μρρσθν τὴς 
ποιήσεως τῦτο ̓στομμτιον. εἰ" “δέ 

τναῖς ἔχει χἡ κῆρας βραχυτάτεις. 
χα δεῖ πὸ σώμα. καλὸν οἱδ τίν εἰς 
πνάς ὅ φῳορϑγεῖς τύὶς πολλοῖς, ἢ 

λείχίυας πειρεμπεφυχότας ὄχ ἐψ 
κρμοίῳ. εἶφ᾽ ὧν ἥκισαι τὸ πολὺ 

σῶς χίλλες ἐχφείβται . σκεπῆε- 
δ ς οἱ αἷξῖςρ Ἔργρι, χἡ ὁ πείγυ φι- 
λόχἄλοι. ἡμεῖς γὸ» ὅ μᾶω τοὶς 
ἕλκον ἐφιζάνάσε, μέλιοστα ὃ, 
ἢ δ Μεσῶν λει Ὁ. τὸ καλ- 
Διςον εἰσταν δίζαστα. 

[2 



Ἑ π[ ἨοΕΑΥΜΗΣ χη Τοχεμΐ ΤΕΥ [δΥμιεμν (σημ4ς ἐγγοηδ: (02 
γείρτοί γε, ἀἰοὗ!έ σμηηι σΟΜΕΘΉΡΕΝ ΡΥΕἐΘΥ 6421) σοΉμἰ ΑΓΉΥ 

2 αξαεῖο (Οὐ αρριαἐ το ΥΗ}} Δημοέ σε Ἰοημηι δ. ενιαεῖ ῥγαβχαά: 1- 
ΣΟΥ) 1 οἴ ογ 1 ᾿σο᾿ Τ1Ο)1 {1171 Ὁδ 272. 

ἴμ ΤόχεΝ ΟΥροῦ ποία Αγ θεῖοι τ, 2,3, 4, ξδο. ἔσηγα: γ10- 
ἔῃ ( “α 7μ4: 55 ἀϊαί εξ! οί Υμη Ηγ ) τη δ γμορΠ] (μά {(ὁἰ 4» ἐγ 
μοι ονεδμς σου ψμἰοη αἰ» οθη {60} 22: {4671 ποις {Ἰσγιαξα.. 

ΝΝοέα Ἵ οοη(μίοηάμγ 6076 1η αἰ ποῖ ἰογδης φεϊδηίάαηι πδογΐης 
ἘΤΕΗΥΔΥΜΡΉ {1 67}1.8 ΤΉΜΜΊΣΗΥ ς ἦγ, 4πμ0 Ὁοχ {10 {Ἰστ 4:4 ῥγο δ χορίο 
αἰίαέα ἐμυθηίθέηγ, ξδ᾽ 7μα γὙαγίοηθ γημξάεῖο [ἀξ πὲ ἐλ ρΠοα δ ηγ. 

Δ εγο Ἐ ἀδ γὸ αἰΐζια σὰ Ογαριριαεῖσαρε (ροξίαηεο σοη[μἰθη1. 
εἴπη [78 ἐο 19} ἰοτο (᾿ ογμγηθηξαγ μι ἐπα Ἰσαίην, ομὲ μοη τιοάθ Θεος 
ξγάρῥισα υϑγηρὶ ξῦ ΟΥ γι φεῖοα “μι άἀα)1 γηα}οΥς Ῥ2Οη46η1:1 {εὖ 10- 
ἐδ 1 (Θγημ ηγ. 

ΝΝοΐα βας [᾿ ἡμάϊοαεηγ υαγδρι αἰέζηηη ἰρξ οηθηῖ, αὖ οάἱεὶς ρίφ- 
γ 7ει6 ἀϊοογ 4», νη ἐχονηρίαγίδης χεϊφηζάανι ἃ δ ἐθρθάηο οἰζγιγ8- 
2 εΥ: 4025. απ 7211 ΤρΠὶ αγΥτάργο, τε ποῖᾳ ἢ ἴερο {μ᾿ μη σΊτηγ. 

Θμοά χὰ τοοε: (ῥοξβ4ε Ζη οΥΡΥθἐε]οη Γι αεΐης ἴῃ γπαγρίηε 44- 
1εξ3α4ς, ξ5᾽ ῥὲς ποῖς ἡ ἀπὲ [ Πσπάξας, [οῖάε 1 οἕον Ήεη. ϑίερῃδηο 
οἰγη ῥίφομι78 ἀξ οτίίογα χμαάσηι αμξβοτὲς ἰοοα μα! ραγαρρυαί 
“ηαααηι ἐχρίϊσαγ δ, Ομ τ ΣΏΕΕΥΡΥΘΕΑΣΙΟΉΘΥΩ δὶ ἴηι τοοπίᾳ 1721)114- 
Ζαγ6 γηῖρ1 γοίϊστο βμ:. Ἐχρῃ, ργομὲ αὖ ἐρὺ εἀΐέα 6{}, {ἀγέδηι ἐθ- 
ἑβαρ εἰδὴ ἐχριδεο. δε υξίμρι ΕΣ γηῖβῖ, ΡΥ α ον δὰ 4μ ἐχρίίςάς 
Ζ1οηῖς σαη{α αὖ Ζρ00 φάττα, πομηη ία οὐ μ γμ αἱ ΤΉ ἐγ ογητη σε έ Αγ, 
πος ΟΟ᾽»1ΘΉΙ ΑΥΤμ7ηι ογοῦγο σον πίονα βου α } σείει, ἨΔΑΥΡΊΡΣ 
4 χἰζηο Ζη (ΕΥ̓ οΥ 6, ἐάψμο βάς ποξά [ρη αἱ Ἷ. 

Ωμοά [ἢ ἰοξ1ο αἰέζμα αὖ οαϊεὶς ρἰογ 26 ἀἰοδνα, ἀπὲ ἡπέθυργθο 
ἐΑΡῖο ἃ ϑίερῃδηϊ (δηεθηε τα αἰέθηα, τλῖβε αΥΥ  ἔγτξ, ποράγι βάης 4ρ- 
2 φίμε 

δήφια ἀμγίογα υἱάεαηεηγ, Οσηηρρη Αγ μη σοη{μί 4 1. οξίογ, «14; 
Ζ)ΦΥ)01 σΘΉ ΓΗ ῥάγΟΑΣ. 

ΑΙΟΝ.Σ. 
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Ἴ} ; τ τς τολττ τ: ον δ τ αρίαν ΤΈΒΒΑ, ὕΝΙΝῈ Ε 5, Βχίεας ν ϑαεημαῦία, ᾿ ζχωι " δ Ξ τἰΐε α “Ὁ: ΗΝ ἤγειιν ἘΡΥΤΕ : τ  ΘΕΝΨ, Ξ ἐέόγιθμς ( οσηεξιξ ἢ φσης ΑΔ 
ὼω Ν 

Ζαδωζα 
“ιοηνεῖσ αξονωνεοζτξα βοδάτνιις 
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᾿ ἄροϑε ᾿.σ)- -ἡ ππ ᾿ γρίλαᾳ. . πε 

αὐτα ὲ Ι 
ΧΕ 

᾿ "» ! 
ὦ ὐσαοάτες Ἂ 

5 ΕῚ ̓ , γααφίαπς “ἢ ιαζτὰ Ἔ Ι 
»" ᾿ πγεροίι 35 « ΤΙ Ν «ἡ 

Ῥε τοΡ 5εὶ Θεάξοδο Σ Θλπρεια ἣ 
ἃ γ΄ τὶ ω , ἌΨΞ - 

τῶ 

,Μαγε 

. Ἀ Ἑ ουτι Ιῤ ᾿ Ολαε καρείξις ον Ὸ ΤΡ: Ϊ 
“ ν᾽ Μ' 

: τς , Ομ ραδαμέ έαυϑ νεπυλε - ὡ ἴση 
Ὁ δι 

7» η.4.7 

Ὑ Ε 
οδαωδε 

μάχην ζάςυνΣ ρα ἐμΩΡΗ͂Σ - Ὁ. γ.....,..2}. μαγε 
ΤΟΥ ΣΥΣΣΣ 

γ ἴων »“ 
Ὡ- 

Ἵ ἡυσς 
Ἀξζδιΐα ς; 

Οσξανυ ᾿ς ] 
ϑάνχεις 

ὶ 
ΗεΓρετίνις 

εἰροίσρα Ἔτητο: 
] 

"4: Ρισυϑ ε | τ Ὁ’ | ᾿ ΜΚ )ισ ᾿ 
] 

κων 
ἊΣ | ἭῬ δον ..Ψ...ὅΔἜουντοῖο το δ᾽  σια »»μι ἐσ ῇ 

--ςεο-- ὁ ὃοϑοϑνυο. - ἴντα 
ς--. ΚΙ 



ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ͂ 

ΟἸΚΟΥΜΕΝΗΣ 
ΝΠ ΤΡ ΤΗ ΚΗ Σ ἐῶ 

Δὰν 

δ} 

δὰ 

Β 

"κ- ̓ ΠΕΡ ύμδυ Θ." γαιόν τε δὲ ουρέα πύνπον οἰειδὰν» 
Ἀϊὰ Καὶ τὰ ΤῈ πυλιάς τε) ᾧ ἀνδρῶν "" ἄχρι: ἐπ ῳ 

3 

᾿. ̓ξιω κϊο βαϑυβῥόε" ὧν γὸ ὁκείνῳ 
7 Πᾶσα ὩΣ ὥτε νῆσος ἀπείρατίθι) ἡ ἐσεφόρώτοι. 
Οὐ μέω) ποῖσι ̓ ϑδζιτοορ ει Ξαδρο θεν, λα δ μφὶς ς 
ἘΝ υρυτερη, τι βεβαῦα ρος Ὁ ἡβίοιο χελόνθ ες" 

ἃ εἰοικία. 
[ΓΟξυτέρης 

ΝΟΙΡΙ6Π5 [ΕΓΓΑΤῚ 8. ἰ4τ0ΠῚ ΠΊΑΓΟ σάηογα, 5 Ἐπ ἤΠανοβ, αγϑέί- 
4πῈ5 8. ΠΟΙΉΙΠΕΠῚ ΠδΓΟΠ65 408 ρΓΖ ΠΊΠΪ τ Δ1ΠῸ νἱχ 

ΘΕΓΠΙ Ροϊϊΐαητ, 3 Μεπιοπεπὶ ἔαοϊαπι Οςςδη1 ργοδιπάδ Ηπεπεῖϑ : 
10 επὶπὶ 4 Τοῖα τε 115, ταησ04Πὶ 1Ώ{π|4 ΠῚ ΠΟ ΠΩ ὃς ἹΠΙΕΓΠΉΠατΑ. 
εἰ εἰπᾶα : " ΝΟ τἀπιεη τοῖα ργουα5 γοταπάππὶ ΟἸΓΟαϊταπι Π4- 
Βέπ5. [ξἀ πεγπααε ὅ ΓΑτΙοτ, { νεῦρα δὰ (0115 γ᾽45: 7 Ἐππάς ἢ.- ἢ 7 πρι: ἐκε 
σα] Πς, --... ἐεη 4. 

ΠΤ ΑΘ 

ΝΣ ̓  Θερσουλον ἱρὴ: ̓ Αργεσισχότσι Ὑπομνήμοιπου εἰς 
Διονύσιον (ὃ Περκηγητίώ. 

ἊΑ ἐν τὴν ἐν  κειμᾶμε παρεκἝολῶν, ζῇ λοιπῶν ὀϑηξολῶν. 

ὝὍπ τὸ Σ αἰελη 78 ἐνταῦθα 
“εροίμιιον᾽. ὧν ΤΠ νδαρικὴς ὠϑδὸς 

ρέξεςτο. Τίνας: ἕν γ ἐν τῷ 
ἐπευνέϊν ἀβλοφύξον πιγὼ Κοείνϑ:- 
ον. φεροιμιαίζεπω ὅ ὅγῃ, ““ Ὄλνα- 

σείυϑρ ἐ ἐρέιψον, ἐνταῦ δέ φίσιν» 
᾿Αρχόμϑιθ. γολάν “ Ὁ ὄυρία πόν- 
τὸν οἰείεειν, Ἀ) 7 ποταμὲς. Ὡπ' πύλειςο 
"ἡ ἀνδρῶν φῦλα. μνήσομ Ὡ δχεανψᾷ 
βαϑυῤῥύε᾽ 7 τίω γίω) “ἰηλονό ὁπ ΟῚ 

ὡς πιογίχίωυ ἐπαινῶν οἶκον, γγώ- 
“ σομοι δλ(ίαν Κύριν ϑογ᾿ ὑφ᾽ Ης 
δυλαδὴ ὃ οἶχος «ἴειξ χε), ὡς μό- 
ὃς αὐτῆς. ὃ Διονύσι- ὃ, μη - 

τοὶ ἐν αὐτὴ αὐἰειφληφύτος,, ἊΣ ὡψ ὦ 
πῶ σοί ὅξιν ἡ Ἵ ὙἹ ̓δμοίως ὅν ἄμφω 
δά υμΐτηςοι! ταὶ φεροίμιω,. τὸ 9 ἐν 

ὁ Ὠχεανῷ Ὁ χθύγω πῶσον ἈΝ 
Ὁ φδφ.: 



ΚΟ ΟἿΣ 

«ἰδαχαπιὼν ἃ ἄγλως φράζει᾽ χύγων; 
ΤΙαντὰ δ᾽ ἀπαμιώτου φέρς ) ὥένος 
᾿Ωκεαγοῖο. χ, ̓Ὡἰχεαγὸς αδξλδε- 
δδομε γῶαν ἅπασαν. ποΐτο ἢ 
σὐμφωνόν ὅδι τῴ “Ομμρικῷ, τῷ» 
οὐψοῤῥόε᾽ Ωχεανού. πείγ]ως γὸ Ὡς 
χεαψὸς οἰ ψόβῤῥοΘ-, ὁ ύ εἰς ἑαωτὸν ὸ 
φὅωνγ» ̓ ἥγρυω ςπανιῶν- χἡ εἰς χύ- 

χλό οὔμῶ αἷειοιγόμδμ 6). κχὶ ὅχως 
ὁγαποχλείων ἑαντιὰ 1 γίω. κοι δὶ 
κ᾽ ̓Ορφάϊς ἐν τῷ; “δὲ ““ Διὸς γὴ 
ΞΕ ρος φησὶ λέγων» Κύχλον ἐ- 
“ς χα μιοίτε χαλλιρῥύν ᾿Ωχεανοῖο; 
«εὋς γῶν ἴνησι πέειξ᾿ ἔχ 4 μ- 

““φιελίξαι. ὡς 78 ̓Ωχραγοῦ ἀδέέει- 
ληφύτθ. ᾧ γίῶ, καϑοὶ ϑοὺ χΧἡ Ερᾷ 
ἡπολένη!ς δοξάζει ὃ ζηλωτής ὅξιν 
ἐν πολλοῖς ὃ πὸ οἰχουυδυιχὸν τετὶ 
συμωτοὶγ μίτον ποιησείμαν. οδορὸ 
Ω ἐφεφαγω τω" σίω γί φησὶν τοι 
χύχλῳ αἱξιειλἣ τ ὅτι. ᾿Ωχεανῷ, 
ἅτε νῆσον. ἐπεὶ ἐν τὸ ἐσεφανδ τα, 
ὑπεμφαῖνᾳ τὸ ΝΩ͂Ι κύχλε «ειγω- 
γὼ ἐχοιξἢ χἡ αἷῷ φέρφαν Ἰσοείχε-- 
φττον πίω γῶ ὑσῦ Ὁ ᾿Ὠκεαϑού 
πδειξ γεῦτα ( δεἣ» ἐκ ὠληϑές ὄξι; 
χαυϑοΐ τ χὶ Ἢ εφοδτῳ οἰδεῖ, λξ 
“ον μυὴ ὶ ἡποδέχεσς τόν λέγοντος 
κυχλοτερὴ Ζ γί ὡς ὑπὸ τύρν6) 8 ἐ- 
πείγει πρὸς δ)ύρϑωσιν τὺ, 4 μίυ) 
πῶσα, διατφὸ» ἢ ἤτοι διὐλογεδεί δρο- 
μΘ. ὠλλοὶ δυλασηὴ φρφιύκης, 
ὡς ῥηϑήτε.). δύκην σφενοθδνης. 
ποιαμῦ τη, γὺ τὸ οἥτια ἡ οἰκεμδμη γῆ» 
χαϑ χἡ ἸΠοσφεωνίῳ «[οκεϊ. διὸ χὴ χὺ 
εἰς δύο κῶγοις τέμνε ἡ ἡ οἰκουμέ- 
γη5 ὥς ον τοῖς μα ταῦτα, ἐρεῖ ὖ 
Διονύσι θ᾽" ὧν ὁ εἰς μδὲ, ὁ δποτε- 
λῶν 7, ̓Ασίαν» εἰς ἢ. ὃ ὧκ ὃ Εὐρώ- 

. πης χὺ ἢ Λιίύης ἀπαρηζόμλμθ)-. 
ἢ τοιαύτης οἰκεμδρικῆς σφευδὸ- 

νής τὸ. ὑξύτερο Ἴε αξός 7 Τὴ ἐ- 

γώ ολ εἰσι χὺ «πρὸς Τὴ ἡ δύσᾳ, ἃ 
σὴ κρλάϊϑοις ὃ ὯΞ Ἐλία «πολέ, τὰ ἐυ- 
οὐ Τέξῳ ἣ τεὸς Τ τῳ ρκ πώς κεῖ.) 
(μέρει; ὦ " γοτίῳ. ὥςς δὰ δύο 
κώγων διμᾷ χαὶ τοὺς βώτᾳς ὄντων, 

τὸ μδὸ κὰ εὶς κορυφὲς ὀξὺ, τὸς 
ἕω κα ς ᾿ὐ)δυσβιας᾽ τὸ 2 ΧΙ ποὶς 
βάσεις ς ουρυ;, τεὸς νύτον κἡ βοῤ- 
ῥὰν. ὅρῳ ὯΝ ὅπῃ νῆσον. εἰπὼν Ζ ἐ- 

ποίφονα γίω. ἐυτελῶς ὁ σμικρὸς 
τρεπέςερον. εἰνέςησεν ἄλλως τὸ 

χλήσεως τοισήνὸν» σγεὶ φερδήκης 
ὀὄπιϑέτε σεμνοῦ, χὺ ἐπῆρεν εἰς ὕ- 
ψος τὸ φεδγμα, ὄχ, ἁπλῶς νῆσον 
αὐ τίω εἰ πὸ» «λλοὶ «ρφσογομμούς 
σεις οἰ πείειτον, δα ταυ]ὸν ὅει 
ἀπείρονα" χὴ ὅσως ἀντιδιαςείλας 
οὐ πίω ποὺς τος ἄλλας νήσες. αἵ-- 
Ὡνὲς «)οΣ πὸ μὴ ἄπειρον. ουδείε- 
λοι λέγον). τότέςιν ἔυεηλοι» ου- 
πὐξλύοιςοι. φησὶ γ ὃ ὅτ) ἐν ἐμείνῳ 
πᾶσα χθὼν, ἅτε νὴ Θ εἰπεῖ οι- 
1.9. ̓ἐσεφαίγω;.. δεῖ 5. εἰ δέν,» 
ὅτι κὰν ἐυφύτερα πὸ ἃ οἰκουμάῥης 
βόρεια χ) πὸ γΌΤΙοι. χορδοί εἴ- 

ρη.). ὠλλ᾽ οἱ παλαμοὶ πινακοχρά- 
φοι ᾿ Εὐρώ σης υαϑὸ ᾧ κατα ζει 
φίω) ἐ ὀυρυύειν λέζοντιω πλέον πος 
βοῤῥᾶν, ὡς ὧν ἔχοιεν ἐγ [δόφάν 
ὀυκεινῶς τοὶ ὧν αὐτὴ πολλαὶ ΩΝ 
Ζ ἢ Διξυίω ἃ οὐ πες Έγθιαι, ὡς ἵῷ»- 

ξἀλλεξ, τῷ μεγέϑει δ, ἐντὸς αὐτῆς 
εὐγῶν, εοὶ τὸ πολὺ Φ ἐκέϊ φοίκης 
τοῖ- ἵγα μὰ ἔχει το. φασὶ. τῷ 

πίνων χώείον ο)άχενον. Σφεν- 
οἴσγη ὃ Σὲ οἰκευϑόϊω εἰχάζει ὃ ὃ δι- 
ογύτιθ-, ἢ ἣ πὸ λιϑοξόλῳ δρίαγῳ» 
ἢ "ὁ αὐτὴ τὴ ἢ (φενδόγῃ φῷ δωκτὸ - 
λίπ. εἰ δά τίς ὀγχγέϊ, Ζῶτο , ὕρασέ- 

χε, εἰφαμφείδϑω Ὁ ὦ σῷ Τὰ ωκτυ- ὺ 
λίσ ((φενείένης "ἢ τὸ ὕνομα. ἔοικα ; 
)γὺ χῇὺ αὐτὴ τοι Τῇ. πάλαι ποτὲ ὥσο. 

ΧΕΙ τὸ ἀρχαῖον. ἐφ᾽ ἐχῴτερᾳ 
Ὀυνυμεὸ ν ὄπ ϑυύτερ ὃ. χα 

διμοιότητοι ἃ δμωγύμε ποροζύλι, 
σφενοῖδ᾽ Σ (ωνγιὸς εἰ εἰς ὀξύτε-᾿ 
ον. οἱ ὃ ποαλομοί φασι χὶ κόσμιον 

τιγα γυναλχεέον σφενοδόνίου χρλέϊ- 
ὧτα; ὅίέοιον Τὴ ὃ τηλεξύλῳ σφενοδ- 

νῃ ὄντα. πλάτιυ) υϑρ Χὺ αὐτὸν τοὶ 
μέσαι» χὺ τεὸς μετώπῳ πίπῆον- 

Το.) ον ᾧ λεηογέρων: ἢ χὰ ὁξ ἤν" 



ΠΈΒΡΤΗ 

7 ἄχρων ὀπίσω δεσμούμϑυον, ἰυδ 

2. φασὶ, χὴ ὀπιδοσφενοδνη μὰ 

' χῦϊς κωμικοὶ {9 ὧς 7. ἐναντία τῇ 

ποι τη σφενοονῃ. «οὶ τὸ γελοιό- 

"Αν,ϑρώποι Ι 

72 ἢ “ἃς. 

τ " ὅηι ἐφρκυῳ 

ΕΕΡΥΣΗ ΤᾺΣ 
Τέρον φξιπιδεμᾶν ῃ τῇ κεφαλλ᾽ τὼ 
ὀπίσω μδρ ἔχόσα σοὶ πλατύττεεα, 
πεὶ ἢ) δξύτερᾳ χἡ Σ᾽ Φεσμὸν, «ἑεὶ 
τὸ ἐμερϑεν.. 

--τμίδρ δὲ ἑ καὶ εὖ ̓  ἐ 
2 32 3 

“πρλοσῆσιν δ7 
3 - , 

ἷ ὉΠ: ς δὰ σύμπο" 

οὖρον Το Εν ν 

 Γαΐρα τε ᾧ ςύμῳ Νέλν, “ 

Πρῶτοι Κα ουν Λιξύδυ, τὶ σ᾽, ̓Εὐρῴπων, 7 Ασίην τε. ᾿ ΠΕ μ ἵ 

᾿Α2λ΄᾽ ἥποι Λιξύη νδα π᾿ ̓Βὀρύπιν ἐχή "ἢ 

ΗΝ ̓βορφοταΐ Θ᾿ πέλεται μιυλὸ: Ἧ Διγύπίοιο, 
χεμδ. (Ὁ. πἴδάπυςον “ ̓Αμυκλύοιο Κανωώξε. 

--- πᾶ ΔΈ ΠῚ Τρία αυσηνῖς Πέ, ὃ ἩοΠΉΠδς ἔγε8 ἴῃ σΟΠΕΙθηΐος 
ΓΤΠΕ {ππξ : 9 Ῥγπηὴπι φαἄεηη ΕἼθγαπη, ἀειηάε νεγὸ Ἐπγοραπι, 
ΑΠπάπ ιε. ᾿ ϑεό σουτδ Ετργα σαιόεηι αὉ ΕΌγορα παρε του] η τ 
τσ ΟΡ ]ασπι 1 Πππε|5, (ὐλήςεβ, ὃς οβ [ΟΠ 14} ΝΣ: 15 1] ππαχιτηὰ 
θογδα 115 ΕἸΣ τεσεῆϊι5 ΖΕΡΥρα, 135 Ἐπ ἐπ ϑρὶ Ρειοοεῦτε ΑμΊγοΪ δὶ 

Π] ϑερειόται-: 
10. 

ΟληΟΌΙ. 

Ὅπ ὅλίω γὼ, χα Ὁ» μΐαν 
ἔσαν φύσᾳ, 1 με χῆ: οἱ ἄνϑρω- 

“πτί Τειοσας, ἐπ᾽ ̓ἡπείφοις Εῇ ἐαρὶ- 
το. Ζῶτο ἢ ἐμ ΤῈ Ἤρροδοτε Φ'Ὸ: 
πέφεοςαι» εἰπόν] ὅ Ὁ 7) τῇ γῆ 
μιᾷ ἴσῃ τειφείσια, κεὶν) ὁ ὀγύμια- 
πὲ ἐπωνυμί εἰς ἔχογ]α γαμεμκῶν. 
ἔν τα ὃ Διονύσι(Ο» φιλοτιμόμϑυ! 6» 
ἑνὶ ἔπε «δολαζεῖν πὸ ποισῦτα 
χεία ι τμήματα ὦ γῇ 69 φησὶ, τΙρῶ- 
Τὸν ἐς Διξυίω, αζ οἱ Εὐρώπην: 
᾿Ασίϊ Φ. ᾿Ιςέον ὃ ὅπῃ Φ29 τοῦτ 4 

οἰκεῖα. χἡ ὅτω τὸ ξωυτῷ ἔϑγος τ ἦι 
λοιπῶν φροτι  ἐμλ» ὃ πιΐγια ̓Α- 

σόὶ)ς γεω[ράφ(). ὃ ὅχ ἔχω ὩῸ3- 
σα ϑὼς ἔχον, ἄλλως μφτεχειεί- 
δατο πίω αὐξληησιν καῖ κ᾽ ᾧ Εὐρώ- 
πος ἀρξό αὐ», εἰς σίω Διξύϊιυ 

ἑ κατέλεξεν. Ὃπ πέρατα Διξύης, 
ἐασέριον ὦ» τοὶ Ταάδειρσ, «δεξὶ 
ὧν ἐν οἰχείῳ ῥηϑήσεται" εῷον Ὁ» 

[τὶ Καναξικὸν οίμα 7 Νείλε;, “«ἑεὰ 
ᾧ μικρὸν ὅσον εἰρήσεται. 1 μα 

ϑαίγατον ᾧρόντιδι- (ωζερνήτυς 
Ὁ ἄριςος Μενελώς ὃ 0 Φρόντις, δὺς 

᾿Θνήτορί(Θ. ) εἰξωϑένγες ἀνέμῳ 
- βορῥᾷ οἱ «ἰεὶ Μενξ ἐλάον» Φρξοσι- 

ορυσι ΤῊ “Ῥόδῳ, στὸ κυζεργήτη 
ὄντες τιδ᾿ Αμυχλαίῳ Κανώζῳ. ἘΞ 
ἢ Ῥοδίων δ᾽ Ελένης κάτοιδεαβεόγ- 
των ( τὐξιῦλϑε γὼ αὐτό μγήμ 
ὧν ἐν τὴ Τρφίᾳ, κακῶν, ἔπαϑον σὲ 
οὐ τέων) φαξγρισι υϑρ ϑᾳ, ὦ Ῥοδα 
οἱ ἀμφὶ 5: Μενέλαον» κατεῖχον τα 
3) εἰς Φοινίκην» ὅ εν εἰς Αἴγυπ- 
70υγ.ὃ δὴ ἃ εἶχε ἐσοίμμενοι πὸ σχαίφῃ κα- 

- μόν]α τὴ ἢ φυοαρείῃ, Ω τλξ, ΠΑ͂Ν 
(ον χεόνον τηγαῖ. ἐν ᾧ Κώγωξ»- 
ὑχοϑϑγήσκει ὃν ϑύψας ἐ ἐγγίμως ὃ 
Μενέλαιθ᾽ (μυωρικίζει πόλιν δὴ 

αϑήφια ΤΙ, σοὺς  χξειογοίτοις 13 

φύλῃ. ἀφεὶς ἐάμειν ὠμέϊ» Χ) τίω πό- 
λιν ἐπ᾿ αὐτῷ Κανωζον ὀνοι(οἰζ εἰ ξ 
ἔνιϑεῦ “σὅ χὴ νῆσί» τὸ Ἕλξ ὅν ον 
Τὴ Ἕλξένη παρωνύμον. φασὶ ἢ 
σζὺ Κανωξον τουτί ᾿Αλ ἐξωρ- 
δρείας ἰπόχειν οί οἴνωι, ἑγῳτὸν 5 εἴ- 
ΧΟΟΊ. πεζῇ ὀσευύρισιν. ὃν ἢ ἢ Κα- 
νώξι ἐκείνε Τῷ κυξεργήτε κχ) Κ ἀφὴρ 

Β 2 ἐπέ: 



ἢ νοτια τερρν. 

ἍΤ Ν ὙΞΕῚ ΟΥΥ 

ἐρεῖ πὸ φωινόμδυ". Κώνωξ Θ᾽: 

ἐπτονύμαςαι!.» ἀφανὴς μϑὺ τῦϊς ἐν 
ἐμ ε ς Ὁ “4 

τῷῪ Ἐχλαδικῷ κλίματι, ὧπ' 
“Ῥόφε ἀρχόυϑυ᾽ φοίνεζ᾽ ὃς ἐν 

᾿ ν ’ 

ὁ μεσέρ. εἶν, σεῖτον λέγεται 
᾿ δδι. ε..) Ν᾽ 

ζωδέε μέρ ὠπέλχειν. ὃ Ὁ τῷ ἐϑνι- 
τ “Ἄ; Ν Ὁ ἌΝ Δ Κά- 

χερὶ [ρφ ἡρῖς φησὶν» ὅτι ἔεϊει μὰρ Κα- 
γωπον γοοφαν τίω πολιν εἶχ σὰ 

σεή , “Δ ὦ 4 νὰ τος 

γῇ». γρόφετω ἢ ὅμως δοώ τὰ β 

νπὸ 3 τὰ Καγώξε ὠνδρὸς, ἡ δ Κα- 
Ἃ Ν ͵ 7 

γῶζξᾳ πόλεως» 3) τὸ σοι ἸΝειλύς 
ε 3 ΝΟ ’ 

ες εἰκὸς. Κανωξικὸν ξπωνόρμίο τ 
«; ἣ: ’ ε 

ὅπεν χαὶ τὸν Διονύσιον» 0 βορει- 

ὑτωτύς ὄξι τὴς Αἰγυη]6 μυχὸς’ 

ὡς φεὸς τὴ ἐχεὶ ϑειλώοσῃ περοῖε- 
ῃ ΩΣ κ᾿ ἵ ᾿ ͵ 

υδύων ΔΨ τὴς Αἰγυη]ε βωρείων 
“Σ ΄- ͵ 

μερῶν. 4ὅτο (ἐ τινες τὸ Καγωξικὸν 
ςόμα Τὰ Νείλε ἡ Ἡρφχλεῖον χα- 

ου ᾽ ᾿ [τ ε 

λῶδϑεά φασι λξέχρν]ες» ὕὃπι ᾿Ηραᾳ- 
χλῆς φέρων ἐς ξμεταγὴς Ἐὐρυϑέ- 

Ν ἰν Ἄς , 

ὡς πὸὶ χεύσθαμηλω, 5), ϑέλων 
Λιξύην πᾶστιν οἰξιςορῆσοι; ἦλϑε 

ΓῚ Ων ἤ ΕΙ Ὁ 

γἡ εἰς τὰ {Ὁ Νείλυ τύματα ᾿ Ἀρδὴ 
Ὁ Ἀπ ὺ ο [έ 

χῳλέίτοι ἀπ᾿ ἕτό Ἀν ἐν δα συμό- 
σῶν, Ἡρόκλφον τὸ Κανωζικον. 
ΕΣ » δ ΟΝ ἃς τ “ 

ἠλόϑέρωσε ὃ "ἡ τοὺς Διγυηῆιοις 
ε ᾽  ΡΟΑΥ ϑ ΒΕ 

οἱ πείσης βίας. διαξὺς Ὁ χγεῖς᾽ Δμ- 
μων... ἔϑυσε μεγαλόωρεπτος. ) 
«“ 7 ἊἊ “Ἀν ᾿ " ΘΟ: ῊᾺ 

ὅτων τινες. ὃ ὃ γεωροφ᾽ δὲ 

ςῷ. τὸ ὦ Ἡρόχλειον τόμ ἰσορών 
γἡ Ἡρφχλέοις ἔχειν ἱερόν. τὸ ἢ 

ἹΚανωζιχὸν» εἰρ χὴν τ) λέγων Τὰ 
τι , ῃ ἘΣ ΤΩΣ 
ἐν Αὐγυσίω Δέλτα, ἐμφαλὺφ δ) 
» ὦ - ἈΡΙΒ 

ἐχέῖνιΘ- καὶ ῥυφᾷν τοὺς Καγωξιτας» 
ἐν οἷς λέγει τὸν Καγωξισμμὸν Χ) 

ΓΟ [4 9 .Ν ε 

αἴωδ εκεὶ λαμυρίαν. ἔφ! Ὁ» ὡς 

ἱςορῶσι γίγεξ, ἡ νῦσ Θ- τις Κά-: 
νωξΘ-. αἷεὶ ὃ τῷ χυξζερνήτε Καπ 
νώδε χἡ τοιῦτί- φέρετω λύγθ 
ὅτι χοιμώμεν ̓ς ὃ Κάνωξ" χτί 
ὃ. αἰγιαλὸν πἰειπέγζωκεν αἱ μοοβῥο" 
ἰδὲ (ὄφεως ὃ εἰ δΘ- ἡ αἱ μιορῥοὶςν 
ὅκ ἔχεσα, ἰϑυτενὴ τί τὸν ὁλκὸν 
(υμξχεζ ὑςωδὴ ἄνανϑον) ἥτις 
αἱ μορῥοὶς τὴ δπηιγηώτ4. φασὶ, τὶξ 
Καγψώξε θλιξῶσα, τὸν αὐχένα 
εἰδέχγᾳ ἐκεῖνον. ὡς ὃ Ὁ τὰ λοιπὲ 
ἄφυντω πῷ ἀνθρώπῳ, χἡὦὺ ἔϑνη- 
σχεν ἐμ τὸ δύω]. ἡ Ἑλένη 
αδειπειδῶς σὥσα, τἡ τὸ ϑηείον δὲ 
αἱ μοῤῥοΐείω συρζόσω γέθλασε τίαὴ 
αὐτὴς ἄκονπον, ἰϑυτενῶς χες, 
ἔπι τότε» ὑζέξαλε τοὺς αδεὶ τί) 
ῥάχιν απονδύλοις, εὐμωμομᾶνη ὅ- 
χω τὸ σείον᾽ γὼ τὸ ὡν τεῦ εν κε- 
χλώσρϑμωι τὸς ῥάχεις αἱ αλροβ- 
ῥοί δος εἰσί. χἡ ὅτω ἕξ ὃ μῦθΘ᾽ αἰ- 
πιολογεῖ τὸ “δξὴ πίω) αἱμορῥοί δα, 
φισιχὸν σύμσῆωμωα. δ) λύγος πέτ' 
σοι ἂν ποτε ἡ εἰς ἀνθρώσεσκῶμα 
μα; ξν τις ὀφεύδθης ὧν τίωδ χακί- 
αΨ.9 ἔχ τὶ χἡ αὐ πὸ χκτ' τίω) ῥά- 
χἱν χαχόν. “Ὅτι τίω) Κάνωξον πό- 
λιν σἰξιφρῴζων, ὅτω φησὶ, τέιε- 
γΘ- «δείπυςον ᾿Αμυκλαίοιο Κα- 
νώξε. τεοτίςιν»οὐ τὴ ἡ πόλις ἡ Κά- 
γωξΘ". ὅτω "ἡ κατωτέρω ϑέλωγ 

εἰπεῖν ἐν μιᾷ λέξ4, ᾿Ωχραγὺφοφησὲ 
πὐειφρᾳςοιχῶς, ἀχαμάτα ῥόον ᾽Ὡ- 
κρανοῖο, ἤχρυν ομἱἱ τὸς ὃ ̓δὐκεανῦς. 
σεμῆ. ὃ Καγώξε, οἱονεὶ ἰς69ν9 
ἢ τόπ- τῷ Κανώξ ῳ ἰδεύκτις Ὁ’. 

Εὐρῴπίω σι’ 7 ᾿Ασιης Ταναὶς "Δίῳ "ὁ μέοσον ὁράξφ' 

ΟῚ" βώ θ᾽ ἑλιοσύμδυθν ᾿ ἡο]ης χὰ 7 Σαυρομφίων, 

Συρεῖ) ἐς Σ χρυ ωπες ἢ ἐς Μαμώτιδα λιμνίω) τό 
"κ ι :" ἀδὰν «. 

Πρὸς Ἶ βορέϊω)" νότιον ὃ 1 μεσόρλον Ἑλλήσσον (Ὁ " 
γὸο 5 5 ξ ͵ ῷ ῥι 

Σημῷ δι᾽ κὠξπεταῦ ᾿ γοτιώταϊον " ἐς ςύμῳᾳ Νείλδ, 

12. Ἐπγοραμη δαΐεπι αὖ ΑΠὰ Ὑ ΔΠΔ15 1π πλοῦ το ἀππενπαίηδέ : "(ας 
αυϊάεπι νοϊνεης ἴδ ρὲν ἐεγύϑιτι δααγοπιδξαγιπη, "΄ ὙΡΔΠΕ η ΘΟγ-ῦ 

(Πἰαηλ ὃς ῃ Μαοίβομη ρα θη) τ Ψογίης Ὀογθδπ : δα να 15 ἀπ- 
01 



ω ἴ ᾿ 

͵ 
τ ΠῈΕΡΙΗΓΤΉΗ͂ΣΊῚΣ: 

το Δι περηη0 [{εγτηϊηῈ8 πιεᾶδι8] Ἠεἰοῇροπέμ5. 18 5ε4 {Ππ|π|65 

εἰ υἱτὰ ρογγθόζιιβ ΠΊΔΡῚΒ Ααξγδ 5 γεγῇι5 ο5 ἢ υἵσας δὰ ο5] ΝΠ. 

" ᾿ Ὅπ Εὐρώπης ΚΣ 
) μεσόειον ὃ Ἑλλήαπον])", γο- 

᾿ πιώτοιτον 
ῥᾶν μὴ ) τίω͵ Εὐρώπην δείζει τῇ τῆς Α- 

Εἰ 5. Τάναϊς» ὃς ἑλιοσύμαν 0 

«δὰ τὴς σὴ Σαι φρήν χ) Σκυ- 

ϑὼν Ὑ7 99 εἰς πίω Μαιῶτιν λί- 

μμω χατεισύφε..). Ἰσέον ἢ ἢ 
ὅ7) ὄχ, 

οὡπλῶς τὰ φέθς βοῤῥᾶν 78 Τανά!- 

δΘ᾽ τῇ Εὐρώπῃ ὁ φο3 γέμε 

εἰγλὲὶ μόνα ὅσοι τϑϑς δύσιν ὑχὴ 

ἀυτὸ ἀφοείζον.). τὰ πὸὶ δύ γε φεὸς 

αὐγὰς τ Τανά1 δ). τὴ Ασίῳ 

«εϑσλογίζον.). φησὴν οὐ φ 91» 
ὅΤ) ὃ Τάναϊς «ποτέμνε:} εἰς δύσιν. 

ἡλλυῖηοι εἰς 4 οὐγοὶς» ᾿Ασίδω 

ὁ μίω λϑγή ὁ7) ζπστέμυε.}) 

εἰς ̓ βῤῥδν υϑρ.- τί Ἑὐρώπη
ν» 

ἐς Ὁ νύτον» σίω ᾿Ασίων. 
οὐτόῦ τόσ Μαιώτει Ὁ τόσ Ξ

α»- 

τὰς ᾿Ασιαγὰς ἱφορέέν, οδούπ ὄ 

τὰ τρέθς δύσιν αὐτοῦ ἐφοείζει ὃ ὁ Τῶ: 

ναοῖς. ἔπε ὡς ἐϊ)ὐ δαὰ λέγ» 9 

Τάναϊς εἰς Σχυδίαν σύφέ]ωμ βο- 

φεέαν ὥσων " χἡ ἀγχοῦ 6 φησι» 

Σκυδικοὶς δλβένει πεδίοις. εἷ ἢ 

Σκύϑω ̓ Ασιανοί εἰσιν ΧΙ δ Διο- 

γύσιον. ὄχουῦ δ πλῶς Εὐρωσύλώ 

πάν] πὸὶ βόρεια Τὰ Τανάϊ δι), 

εἰλλ᾿ ὅσα εὸς δύσιν εἰπ' ἀυ
τ ὅ-- 

εἰζον.). ἰσέον ὃ ὅτι ὃ ποταμὸς ὅ- 

Ἷ Δλλδι δι ἣν ἡπειρρίσι 

Ἰδμὸς ἄνω τετουα [«« 

᾿: Κασιιης τέ 

ὃ ὁ ΝΑ͂ΛΘ᾽ ποὺς βο-. 

᾿Ασίας νύπον 1. «)εὶ τὺ Σ χεταρᾶμως βέϊν. Το- 

γαϊς ἑλλίωιςὶ χορλόρδμ). Σί- 

λιφ, ὡς φασί τινες» ὁ τοῖς πα- 

ἐφικῶσι βαρξεώφφις:- ὠγύμο τη. Ὁ 7 

οὶ ἡ ἄλλοι ποτοι (δὲ ἐν βαρβείρις 

ῥξοντες ὅμως εἰξελλίαίζον ἢ τὴ 

χλήσφ, δῆλον. τοί τος γ5 κυ (δ ὁ Νελ: 

Θ: χἡ ὃ Θερμώςων» γ᾽ ὃ ̓Αρόξηξν 

γἡ ὦλλοι πολλοί. "ἡ ὃ ̓Βειδαυὸς ἃ ΩΣ 

ὁ βάρξαρον Ὀγομμο5 πὴ ἥ᾽ Ἥ 96.- 

Το» ὠλλοὶ “Ἑλλίωικὸν ποι δέν» θη" 

σὶν9 κασὸ τιν Θ᾽ σποιητῶ. Τὰ ὃ Ἴσ»" 

νάϊ δ. ἄνλοι ὑδώ φάσι μὴ γνῶ-: 

εἰζεῦνς τοὺς πογεὶς» Ἡρφ]Θ) ὃ Ὁ» 

2 λίμψης μογόλης αὐτὸν λέγει 

εἰς λίννι» ἐπι μείζονα τίω Μαι- 
ὧτιν εἰσβάγλειν " λέγων ὅπι ᾽ὸ ἣ 

ΜΜαμῶτις " πολὺ ἐλώηων Ὁ πόν]ς 

ἔπ), λφγρυδμη» φησὶ» ὁ μήτι Τῷ 
πύν6. κα κεῖνο ἢ) εἰδέναι χϑὴ. ὅτε 

᾿Αὐδιαγὸς ἄλλον Τάναιν ἱ ἱςορεξ 

Σὐυϑικὸν. ὃν ὃ ̓ Αλέξαν δε) ἔ ε- 

σικινδιλλως )απέρασεν. Ὅπ τὸὰ 

σύρε.) ὃ Τάναϊς εἰς Σχυϑέαν» χὰ 
εἰς Μαλώτιδα, λίμμίω, χἡ τὸν συ- 

εὀμῆμθ- Λιξύηϑεν», γἡ ποὸὶ τοιοῖῖ-- 

ει. ὡς δὶ ὄφεων ἐΐρη ϑοπικῶς, 

οἷα δα ποτα, ὀφεοειδῶς πως ὁ- 

λιοσουδμων. τοι ότον ὃ τὸ, πὸν- 

τΘ δλχὸν ἑλίοσων. κυρίως γὸ ὃΧ5 

κὺς τὸ σύρμα Τὰ ὄφεως, 

ϑόνα νοσφίζεσιν. 

αὐ πᾶ. ̓Ασίδίθ. “ἀλη, Ὁ 

μέσηι Εὐξείνοιο συλ οση ς᾽ 

30 Κενον δι᾿ Ἑύρῳπωης Ἶ ᾿Ασίης 5'΄ ὁρον λυδώξδμῖο. 

ΔΘ. δι αὐ μφκορς ᾿ἀϑέσφα [6.8 ἐονό πον 

ᾧ 1“ Αἰγυπίοιο μεσηγύ" 

“Ὁ ῥά 1} γοσφίζει Λιξ ὑΐω ᾿Ασιήτιδι()
.. " ὦλης. 

ἐγ ᾿Αρῇ αξικ ἢ Ἰολποῖο 

1 Αἰ δΐοπι Του ΠοηΠ0}.5 ἘΟΥΓΑΤΩ (ἐραιϑηΐ. 

ὑρπεῖ, 

25 

ἴ2ο Τῇ 05 ξαῦΠαμ, 
Β 3 ῬοΙ" 



ἣ ΙΓ; Βυγεά- 
δ τί μον 

. 30. 
; . 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
Ρογγεζξτ ες αὐϊάαηη  {ΠΡγοπτας Α Πλτῖςο ἔευγας, 51 ΟΡ αΓ ᾿ηΐεν 
ὃς ἘΠΧΙΠΠΠῚ ΠΊΑΓΟ ὩΣ 
δ 

“Ὁ ΑΡδθιοαπι ηππ ὅς, }Ὲ σγρέμμη ἱπέεγ, 
Εαῦγαιι αὉ ΑΠδσα ἐεῖγα. 

᾿ Ὅπὸ Διονυσι)- μλὸ τεὶς δεϊς 
ἡπείς9::. πίω Διξυίω, τία) Εὐ- 
ρώπων, τί Δ σία, τοὺ μέ} - 
ς τῆς οἰχερλὺ ἧης Ἰωήματει» ὕ οω-- 
ΟἹΡ « εἰλλήλ “ νοσφίζει, Τατές: χῶ: 
εἰζαι. αὶ σδεσμρεῖ" χκἡ τὸν οὐδ ὅ- 
ἔφυς εξ ὑϑόχων ειοσολαξουύφων 
γγωρι κοις ἡ πο ΕῚ, εἰγοὶ τὸ σῃμε!ωέ- 
ἰὰ σὲ αὐκεινέςερον. ἄλλοι 
ἢ [οἷς ἐσὲ οἷος ἐσχθοὺς αὐτὸς φαι- 
γε.) ἐγ τὸ εἰυσύξιςξον, "ἡ ὅχκ αἰ- 
Χέεενέ ἐν) πὰς τοιαύταις δεῖς εὑεγί-- 

«τίς ἡπείρες ἐπ᾿ ἀλλήλων ἡπεί- 
ἔϑις ,ὁτέξδες κμικρφχέραις σρ)α- 
χρεί οἱσ" “λέγρογες, ᾿Ασίας υϑὸ 
χα ἡ Ἐυρώπης ὅ ὅρον 9) τὸν μἰόγεςον Χ) Χχ) 
σλατυτατον τὰν κὸν», μετοιξὺ Κω- 
στή εἰς ὦ Εὐξείνε. δ ὃν ἰῶγ ἢν 
τυ) πολλοὶς ἄλλοις τύπος. ο 

ϑρυλλέρδυος ἔξει Φ8 ΤΙδομηϑέως 
Καυχασος, ἡδὴ ἐϑα γὴ ν᾽ 1ξή- 
ρων ἡ ὠρταξυ ἸΚόλχων χἡ ̓ Αλξανί- 
ας. ἄλλον: 2 οαὐϑις Ἰϑ μὸν μέγαν ὃ 

Τοία, ἐὰ ἀμφ᾽ ζ τς 
ΤΙλυτη θη: 
Εἰς ἢ ᾿ δῶν, πολλῆσι οἵ" 
Ἢ ὃ ᾿ς ̓Λοκερῖο ποὺρ 

ΠρΡ-᾿ βορέω, ἵ ἵνα 
Τόν ον ΄ 

Ἴἢ ΠΙΗΠῚ δυΐοπ Επτορα Δῇ ἸΔΕΠῈ6 ἐδυΠΠΉ ΠῚ ὅ’. ΑἸπι5 νεγὺ Ιοηριιβ ὥς ᾿πηπηθηίιβ ἴῃ Δα ἘΓΌΠῚ [εγριΐ, 
5 ()εῖ φιάθηη (ξραταῖ 

μετοξὺ ᾿Αῤῥαζικοῦ κόλπῳ ᾿ὼ Αἷ- 
ΠΡ τῷ φασὶ Λιξύῃς κἡ Ασί- 
εἰ. "ὁ ὅρα ὅπως ἰϑρδ ̓λεγομᾶσᾳ 
σιυυήως χὴ κοινότερον τῷ μετειξὺ 
οἶο Ο ϑοιλαιοσῶν ςενοῦ χόσι, ΟἿ τὴ 
λέξει Φδαχομσέωυ, ἰδ μὲς 
ἐγ])υῦϑα ἐτόλεησεν εἰπεὶν τος ὅ- 
τω πλώτω ττοις Χ πολυ εν εἰς ἥ- 
“τεῖρας ὡς δηλοῖ χὸὺ Ἰϑιμὸς πέτοι- 
7αέπε' κ τὸν μακες Ὁ ἀδϑέσφα.- 
1Θ ἐς νότὸν ἕρπει. χὰ ἐν τὸς ἐ- 
ξὴς 9 2 ἡσείρε πλαπὴν ἰὸν λέγῴ 
δ μεταξὺ Ζῷ Εὐξ "είνα πύνῆε χὺ Χἡ “Ὁ 
Ἰοσικοῦ κόλαιε " 8 ἐντὸς ασετα., 
φυσὴ, ῥὕλιε πιτοῖγε ἐν τότοις ὃ 
ὀκϑεραπεύει τί) τόλμαν» Ὁ δὸ- 
καὶ ἀν δομολογέϊῶ. εἰχοὺ τὰ “έ- 
ταῦ. χὺ δεὶ τῷ ΤᾺ μακρὸς "ἢ οἰ ϑέ- 
σφαῇ. γ) πλα τὴς», ὡς οἷδε μδρ 
τὸν κυείως ἐμὸν, γήϑησι ὃ ὅμως 
“ψμσιχώτερον πίω λέξιν κα ἦὉ ὁλε πό- 
σης ἡπεῖρε εἰπλῶς, Ἰὼ μέσην εἰ- 
πείληφεν ἢ ἑχατέρωδεν ϑοίλαισ. 

᾿βρρισι βερ(οὶ διεφημίξρο.. 
οὐ» ἰϑμώτϑ φέρεϊαι ' ῥύ(. Ν ᾿ὩὨκεὸμοῖο, 

᾿ἔπωνυ μίγσιν ᾿ αἀρηρῶς, 
᾿ἐορυτιζω) 1" ζεφύρριο, γόὴ Αἴδα, «ἑσσέραίθν᾽ Τρμνλήσεδίωι ὁ ἀυποὺρ 

ἡόποῆδὲς αρημάνέων Α ριμφ σισῶν 
μιν ται λέοσι πεπηρρ τοῦ ΤΕ; Κερνιόν Τε- 

᾿Αλλ οι σι, αὐ ὦ δ᾽ νεκϑὸν ἐφήμισου» 

ὑπεριϑεν ὌΝ 

εἰνεκ᾽ αφαυρὰ 
τ Ρ Ρ ἢ βεαϑιον ὮΝ υὐσσεὶρ λα, ἣν αἱουδὲ φαειῖν εἰ, 
Ἴ Αἰεὶ ὁ σκιαρῆσι πὰ γι εἶαι ὃ ὁν "ἢ 

36 Τφἶα (τὸ Ϊ ἄς ἐδυΠΉ]ης τηογίαϊος ν! ραν πηΐ, 
ῬΌΥΓΟ Ιηΐαεῖσλεϊ [εγέιν ἤχι Οὐδληΐ, 5 

᾿νεφέλυσιν. 35 

57 ΟἸΓΟ ΠΊΠΈΔ(ΙΙΘ ᾿ 
58 Ἰ]ημς χυάοηγ, (δα πγ0]- 

{8 



- Εἰ ςοσποτηΐηθες τη ρα ζξας, 

ταϊτΑ"6 ΠῚ “Ζερβυτῖ, 39. ΑἸΪΔ5 
ταν: νεγῆγη ἀείιρεῦ 
ΑὙἰπλ ρογαΠ,, 

ἘΡΓΕΌΡΨΕ Ἢ Ἢ Ἢ ἋΣ ἜΣ; 
329 Νεῖρε 411 ΕΚ δ 1 ον δχέγο- 

[ΔΕλπέίςι5 1 ὃς. οσοιάπῃ5 πππουρα- 
3: Αὦ μογοηνΑ: ὉδΙ ρυδο5 Ματγίε ξιγεπίμασι. 

32 Ῥρῃίσηι ἱρῇππι νοσληξ σοησοϊεάπησας, ϑαίαν- 

ηἰάτησηε :᾿ 35 δε 41Π πιουέμππι ααόαας ἀϊχεγπηΐξ, ργορίον ἐθδι- 

1εὰ 34 ϑοΐίεῃι: (γ ἀ1}5 ΘΠ1ΠῚ Προ ταῖς πος ἰμποεΐ, 35. δερεῦ 
ΔΌξοιτι τορθ τοοί 5 ογαϊοίοιε τῇ πα: 8115. 

ἽὍῃ ἐνάματον τὸ ΣᾺ ̓Ωκεανὲ 
έν Θ᾽ λέει» ὁ) τὸ 45 «δοεχείο 
εἰνέχλειηῆον. ὅτω ἢ κἡ πύρι εἰ χεύ- 
μιῶτον.» τὸ εἰεὶ ΦΨΈρ θυ γὺ ἀσβε- 
κὸν λέγε). “Οπ ὥφων ἡ γὴ μία 
ὅσαι εἰς τειοσεὶς ἡπείξρις μεεϊζεῦ,. 
ὅτω χὺ ̓ Ωχρανὸς εἰς ὧν, πολλάϊς 

ἐπωνυμίαις ἥριμοςαι!. κύχλῳ Ὁ 
αἰξφληφὼς τί) ἱωῦ. τεβαχῶς 
σέωνς ἢ ὃ ὁλοραρῶς, ΧΑ τοὶ Τέοσιι- 
ξὰ κέγῥα ΓΝ κόσμε. ὃ φεθς 
ζέφυρον ᾿Ωχεανὸς, ἼΑτλας ἑασό- 
εὖῷὸ λέγε). ἤχρυ» ἑσσέσιον σε- 
λα, χὺ ̓Ατλανπχον. ὃ ἢ πεὸς 
βοῤῥᾶν» πεπηγὸς λέγε) ποθ᾽. 
ΠῚ κρόν) 9 χὶ νεκσὰς» ὡς μετ᾽ 
ὀλίγα ῥηϑήσεϊ), ὃ ὃ τῆς ἀνάτο- 
λῆς» δ᾽ χε) χὺ ̓Ινδεκός. 
ὁ ὃ πρὸς νότον, ᾿Ἐρυϑραῖός τε ο- 

νομάζετει κὴ ΑἸ διύπι(θ». σημει- 
ὠτέον ἢ. ὅτι ἐν οἷς μέφος, τὶ λέγῴ 

78 ̓Ωχρανξ πόνον κρόνιον» Χ. 
οἱ δ ἜΑ ᾿Ινε,κὸν κῦμα ϑυλαοσης" 
“) ΟΌΨ Τῷ οἵ εἰσιν ἐπὸ γοτίας, λύς" 

"Ὁ. σχιδγείμαμ. ὦμ, μρφνίας ἐἰ- 

λὸς» ὅ ποταμὸν γοξϊ τὸν ᾿Ωχεα- 
νὸν» ἈΠῚ σὺ πολλὰς “δ, ποιητῶν. 
Τὸ ὃ γϑ» πόθ, "ὦ τὸν κῦμα ϑα- 
λεΐοσης» ὁ τὸ ἄλς. ὁ δὲν φροσή- 
χροισι ποταμμιόὶς. ἀκόλεϑαι ἂν ὃ 
Διογύσι θ᾽ νοεῖ τος σοφοῖς» οἵ ἔξω 
δίλαοσαιν͵ χαλὸσι τὸν Ὠχκανόν. 

“Ὅπ ἐν οἷς «'ϑαὶ τῷ Διονυσίῳ ζε- 
φυοϑ- χῳλειτοι Δοχδθς, κὶ αὃ- 
δ Λοκφφὶ ἐπιζεφύοιοι. εὐντίοϊο-- 
σις γίνεταλ χλήστων, Τ“Ὁ υϑῥ ἐδνι- 

κε ἃ ὀγθμοί θ᾽ δγαξαίνον] φδὸς 
τὸν ζέφυρον ἄνεμον» «Ὁ κὶ ζεφύ- 
εὑ οὐδ πάλιν δηνπϑεμδμε τῷ ΔΩ 

Λοχρῶν ἔϑγει. Δοχοὺς Ὁ : εἰγοὶ 
τοῦ Λοκρὸς χῳλέ τῶι ὃ ,ζέφυς», 
ὅ ἔξι Λοκεικύς" καυδοί τῆρ Ὁ Π1σ- 
πρέγόο ὃ βοῤῥᾶς ς ἐν τοῖς ξΞῆς» 

᾿Ισχιεῖρε πόλεως Θρῳκικῆς, 

Υγϑα μόλις βοῤῥᾶς χαταρῥήγνυ- 
πω. Λοχεφὶ ἪΝ αὐ δῷ ὦπι εφύειοι 

λέγρν]αι» ὡς τὸς αἰνέμῳ εφύ- 
ῥῳ καί μᾶροι. ὃς πνξε: εὐ οὐ ήηἕῶω- 
ὅΤι τ » ἄλλῳ λόγῳ ἐσιζεφυείας 
καλδσί Τγές τὸ τοιάτός Λοχρὰς, 

ἐν «ξον7ι τύπῳ ῥηϑήσετω. “Ὅπ 
ἔϑηθ᾽ Σχυϑηπον οἱ ̓ Δειμααπί - 
χὴ τότες ὧδ ἐ υδὸὺ ἀρείμανξας ἣ ὡ- 
θβειμαγίες λέγφ᾽ ΑἸούλΘ. δὲ μιο-- 
γώ πε «ρα τὸν ὀγοιμεί εἰν δ)ότι τοξι- 
κώτατοι Ὄντες. ὦπι λύσσι τὸν 47ς- 
δον ὑφ Ξαλμὸν, σὰ τὸ πρὸς τίω) 
βολίω) αἰ) φοχον . γἡ τάχα δεοὶ ὥ- 
γ» ὧμ πολέων εἰς Τῦτο συμοἰσκησιν» 
ὡς χὺοἱ παλαμοὶ λέγύσιν; εἰς βρα- 
χύτεξον οὐτοὶς ὃ ἕτερος, συμέςαλ- 

ται Τ' 7 ὀφϑαλμδμ. ἢ ἔγι ἢ ὅτι τοιότο! 5 
ὡς εἰχὸς, ἐγν παροὺ παιρξἀνῆων ὃ διμοί- 
ων “βυνῶν]αι, πατέρων, γὴ τὔτό γι- 
νομένα εἰσαεὶ, «ἕξαξςη τὸ Σ ποίϑος εἰς 
ἐϑνικὴν ΤΑ ὅ ὃ δ τύ, 
φασὶν, ἄλλως ἡ φύσις ὅτω Τεραι- 
τῶ δες ϑἕ ἔγές ἐϊξήγε κε. "ὁ 
“αὐτὸ ἢ ἥῶτο ᾿Δειμαιαποὶ,, γλϑϑὶ 

Ἁ χ) Ἥροδότῳ εοκέϊ, ὁ ὠνν τὸ τοιῦτα πτί-- 
αὐάς χαλουῃ Τῦλ5 ὡς ὁἦ εἰπεὶν ((ο- 

γύφϑειλιμοι. οὶ Γ ὃ τὸ ἕν, 
Σχυσιο]. μααπὸς ἢν. ὃ ὀφϑειλμός, 

ἱσορεϊ ὃ Ἢ 24.5.0) χἡ τῶῦ λξυςα 
φύλαχῴς Τρύπας ἀνωτέρω 
᾿Αξιμααπῶν οἰχεὶν, τοὺ ὃ πεῖ: 
(ρίας, ἔπ εἰνωτέρω. οὐ ὁπὲ 

δύέλασσο». λέγων κχὴ ὅτι ὥς εἰ- 

Β4 [ 



ΔΙΟΝΥ ΣΙ 
σί τινες ὑπϑρξύρεοι, ὅτω τὸ ἀκξξρ- 

ο 

σῦν αἰξιφέρειν χτὶ πᾶσων Σ γίῶ. 
ε ε . 3 5 Ὅς ὁ πεὸς ᾿Αρημα σεῖς ᾿Ωκεω- 

γ᾿, ἮΣΥ ἈΥΟν ο ἃ Υ, ΤῊΝ, - ν τ ᾿ 

ΟΥ̓ 

Κρόνε) ὃς εἰς ψύξιν τέϑεται, «1υ- Ἀ λιν Ἂι Ν Ε] ᾿ “ Ζεύς ὠπὸ δ ἀποχελεσματκῶν 

τὸ τῷ Κρονα ἐκτεμὼν αἰδοῖα, δ ε 

ρμβδη ϑεί 

Κρονίας κῴλομβδης πίω) τοιαύτζυ 
χλῆσιν λαχών ὡς χἡ ὑπὸ χέρα 
τιγὸς νήσε. χατεί ΤΙναζ, τὸ [χαΐδ2- 
ον λεγθμῆμον πέλα Ὁ. ὅπ ἢ οἵ 
τοιᾶτοι. παρωχεάνιοι πόποι πολὺ 
πὸ ψύχος ἔχουσι, Φηλοὶ χἡ τὰ ὦ- 
νὼ ν᾽ ̓ Αειμααπῶν “Ρηποῖχαι ὅρη 
ως ὧν ὃ ψυχεὸς βορῥὰς πνὲ 
ἔνα, αἰῶν σδέποτε ὀπελείπει. 

Αὐτώρο ἢ πρρΐε τα φαείνεΐαι δ ϑρώποισιν, » 
Ἤφον χαλεύόσι ᾧ Ἰνδευχὴν "6 οἴδιο, ϑουλοίοσης. 
ἍἌΪΩ ΘΔ Ἔρυϑραϊον τέ 79 ΑἹ ,ϑγόσπον κϑηέωσι 

Ι͂ ἀλς γος μὰ ὶ Ε ΗἹ ᾿ 5 ΐ ι "Κ ᾿ ἔγκῶν Ἔν- Το: γόπον " ἐνύϑου ὃ" πολλοςοἰοιυοήτῳ χθονὸς" ἀυλὼν κα [ ’ τς ἐπέβρ5. ͵ Ἔχτετοωϊαι, μϑηεροισι κεκαυυδυθα ἢ πελίοισιψ, {0 

“Φετου ἂς 

35. ΔΕ ῸΡῚ ργϊπυὴτη ἀρραγοῖ Ποηηϊδιι5, 37 ἘΘΉΠ νοσδηξ φίχαο ἴ[ῃ- ἀϊοσγ Ππζξιτ Ὠγατῖς. 55 Ῥγορὲ ἀπέετη Ἐπδυάπησις ας ΖΕ ΕΠΐο- ΡΙῈΠῚ ἀρρεϊδηῖ, 39 Αὐ Αὐβτγαμη : υ8] σερεδ ἈΠ] 15 ἤρθη ΠΑ Ιξηΐα τέγρᾶς ἰγδξιι5. 45 Ἐχέρῃίας εἰς, ξουνιϊς αὐξαϑ (ο]ΠΒας. 
ΠΣ εἶ ἌΓ ΤΕΕ Οπ τίω) ἀνατολίαΣ ὅχω «.- 

τὴ φροζει, ὅπε Ὡρώπεα φαείνεται 5 ͵ « 5" “ Ν τξ οἰνῶρωποίς Ἡλι) «ἤτοι ὅατα δὴν ἢ 
ΕῚ Υ͂ Ἀ 5 τ νεωτολῆ. Ἔγϑει χἡ τὸν ἠῷον χὶ τὲν 
᾿νε χὸν 61) φησιν Ὠκεαρύν, ἧῷον “«" , κ ΚΣ πτ 5 ἐὰ λέχρορθμον, «οὶ τὸ ἐκεῖϑεν ἐνα- 7 ΡΜ, Α ε ͵ “ἡ τέλλον) Ὁ) ἡλίᾳ τίω ἡμέραν γί. ΝΟ δ Το 5 «ες εἶ [.] γεὰς "ἢ χ) ὡς ἐν ἐν ἑνὸς εἰπεῖν. 3. δῷ Ε ἈΝ ΟΜ ν Χ ἱ πον εἰν} } Τὸ ἀνωτολικόν. ἠὼς γὰ 

,ὔ ἜΤΕΙ Ὁ “ΜΌΝΑ Ν πολλάκις Ὁ) ἢ ὠνωτολή. Ἰνδικὸν 
Ὁ» «δορὰ τοῦ παροικουῦ πος Ἰνεδές. μ ͵ 4 λ Ν « ἰφέον γὸ ὅτι πολλοὶ κόλποι φάρή- 

υς οἷ Ὁ Ἅ , συγωι ὑπὸ ἐϑγῶγ, ἣ πολέων κχὴ 

τ δεμς Χὰ Ψ ; 5 ὅλως ἐκ, δῇ" παρφοφικουυίσων ἐπι- 
νομωζόμβμοι" ὡἧς ὃ Ὕρχῴνι». 
ὡς ὃ Ἰοσικὸς», ὃς ὁ Αἰϑιοπικὸς. 
γ ἄλλοι πολλοὶ, Ὅτ ὃ ̓ Ερυθραῖ- 
ΘΘ- πύνῇ)-. χὶ ὁ Αἰϑιόπι ὅτε- 
εἌς ὄὅδι ἠδ ᾿Αῤῥαξζικῶ κόλπε» ὃς 
τῆς νογίας ϑαλοαίοσης δαὶν ἀποιχέ- 
Ζευμανγ καϑοὶ χἡ ὃ Περσικὸς, ὡς 
μετ᾽ ὀλίγω ῥηϑήσε]αι. ὠλλοὶ Τῷ το 
ἐξ χτὶ σὸν Διορύσιον. ἕτεροι Ἃ Ἂς ΤΌΤ᾿ Δίου σι, 3 γον ᾿Δρῥαζικὸν κόλπον χἡ τὸν Ἔ- 
ρυϑρεῦον χωωτίζογ]ες. ἱςὸρξσιν 
ὅχῃ ὃ Ἐρυϑραῦ- κόλπος ποτρὶ- 

μὲ 



ΩΝ “τς δ Δ, 

ΠΌΒΙ Ἢ τ' Ἢ Σ ΤΣ. 
ἾΦ 

μὰ ἢ δήχην φενύς ὄξι χὺ μακ656: ἐ- 
“πὶ πολλὲς πεγυ σοι οῖήες, μέχρι τὸ 
᾿“φόμια. σενᾷ γὴ ἄυτὸ παν τοίπω- 
σιν ὅν]. καλέ! Ὁ) ὃ᾽ Εφυϑραῖν, 
ἢ Χπὸ τὴς ὑσυχειμδϑη "ς. τῷ ὕσωτι 
᾿μιλτώδος ἐς. ϑρᾶς γ:» ἢ ὧν, ΩΝ 
ὑτρχειμῆδων τοιότοχρύων ὀρέων" 
οἷς ωϑὲν πορθάλλῷν ὃ ὃ ἥλιδΣ 
ερυθεοὶν φαντάζει Τὴ ϑωλείοσῃ Σ 
ὀξιφαγειαν, ἀναχλωυῖμ ἧς τῆς 6- 
“Ἴεώς. φησὶν ὅν ὃ ὡδᾷ τῷ γρώ- 
ψρνπ τοὶ ἐϑγιχὰγρ Οὐ εόνιΘ- 
ἐδ ὀνομαζόμαυθ᾽. ὅ7) τὼ Ε 
“ς ραχείυδμα ὑφῇ δαρῶς ξρυθρᾳ 
“ εἰσι χὺ πορφυρξ" χἡ ἐπὰν βάλ- 
ξ - λῇ εἰς αὐτεὶ ὃ ἥλιΘ-, κατα" 
“᾿ πέμπει εἰς τί ϑεύλαοσοιν ἡ αὐ- 
“ γὴ σχοὴν ΑΝ χὴ ὅ ὄμξρῳ 
{: υϑπη ἢ χα]ακλυϑένγων Τὺ ὑρέων εἰς 
“ ϑάλαοσαν συβῥξογῆ» ποι Τῇ 5 

π “Ὁ φησὶν, γίνε]αι ἡ ἢ ϑάλαοσαι, πίω 
χροιάν" τινές ἢ Ἐρυθροὶ εἶ εἰ πον; 
«δαὶ τὺ  πυρδὸς μιώλεφο τί ἡλίῳ 
πὸ ἐμέϊ χλίμα. ὁδὸν φασὶ. χἡ δῖ- 
ϑίοπες οἱ καβ]ο!χουῦ τες λέγον,» 
ὡς κεχσμμᾶμοι' πίω) ὅψιν. ὁ 3), γε: 
φ[ρῴφίΘ)", : τὼ δ πολλῶν ὁ:- 
τς σέμγων, ταῦτει γράφει. 
“ ηὴς Ἐρυθρᾶς. Ἔςυϑροὶ ϑιί- 
“ λάσσει. λέγί]οι ὑπὸ χξοιᾶς ἐμ" 
“Ὁ φαιγομδῥης χῴτ᾽ οὐ πχλῆσην 
“« ἔχε ὑπὸ Τὰ ἡλίᾳ ΧΤ' κορυφία) 
“ς Ἐγ7Θ΄. εἴτε ὑπὸ ΕΝ ὀρῶν ξρυ- 
ἘΣ ᾿ ϑρωμνομδόων ὑπὸ Τὴς ἀρμΐσεως. 
“οἱ ἢ» ὑπὸ πυγῆς πν ὕδωρ 
« τς φίω ϑεύλολοστι» ἘΚ Ύ ΤΗΣ τς ἐ- 

: ρα ϑὲς χὴ μιχίῶδες. οἱ 2» ὧπο 
Ερύϑεᾳς τινὸς) φόϑτέ σεραα- 

“- ὠϑέν] ὁ φαϑδίας εἰ ἐς πνὰ 4- 
“ κέϊ νῆσον. ογὰ ἱπποφύφειον 
“: οἱςρηϑὲν ὑπὺ λεαίνης" χὰ οἷ- 
“᾿ χήσω θ᾽: 8 ἐκέϊ, Ὁ ἡγησορμϑώε 
ἐ σῶν τόπων. τινὲς ἢ κ Περσέ- 

ὡς εἰ πὸν ὑὸν τὸ πῶτον τὸν. Ἐ- 

“ ρύϑεαν. Διονύσι υϑώτοι 
«ρϊον ἐμφαῖνᾳ ὑπὸ ̓Ἐρυϑραίε τι- 
γὸς βασιλέως τὸν τύπον χληδύον᾽ 
:»" 

(ἐλ 

«ς 

ὅ , ποῦφον » ἐκε λέγφ: ὅγ) ") τὸ 

μιλτὼ ες λεῶμα, ξρά δ ές ὄδεὶν, 
ὡς εἰνωτέθω γέγκαηηαι, δῆλον 
τὴ αἰϑήσ4. ὅδεν "Ὁ, ὁ ποιητὴς 
ἐμέε)ων᾽ τοὺς γαμσὶ τεὶ τεόσωπο,, 
μιλτοπειρῇες αὐτοὶς καλέϊ, Ὅτ 
φδὸς νύτον πολὺς ἀοικήτε χθονὸς 
αὐλῶν», ἢ ἀἰκὼν, ἐωτέται). .Θερ- 
εἰοὶς κέχα δῦ. ἡλίοις" ὃς κατ 
λέ διαχκεχσυυδμη ἐῴϑηδο: ἔρη- 
“Θ᾽ τἰ κου τῶν ὅσα. «δα σίας κεῖ 
ἀγαν ϑερμότηται. Ἴσςεον 5. ὅτε 
ὅτῳ ΨΟΜΤΈΟΥ χΧἡ «εὶς βορείῳ 
᾿Ωκεαγῷ «ἰοίκητον διμιοίως ἝΩ τό- 
πον.» «δὰ τίω) λίαν «ψυχούτητα. 
εδ)ὸ χὺ «σρουνήκης ᾿ οἰκεμάβη, ὡς 
εἰ ρη]αμοὡρφῳτέταϊῖαι δέκην »σφεν-- 
«δγης: χἡόκ ἀκοιξῶς ξ ἐσφαλρωτορ 
ὡς ὑμβαμρουϑέων δ ἑχατέρωϑεν 
ἀοικήτων. ὅτι ἢ ) σοὺς βοῤῥὰν 
πολλή ὅς: γὴ Νομίσων ἀοί κι. 
ὡἧς εἴφητω, διοοὶ ψυχβότηπει. δῆ- 
λον ἔστη. ἐν τὸϊς ἑξῆς, ᾿Ιςέον ὃ 
ὅτι τοὶ τῆς οἰκεμδυης ἄκρα. τὲ 
τἰραχκίυδμα τὴ «ἰοὺ χρμλ μα ἢ 
εἰ εὶ. ψύχος δυςκεοίτῳ χἡ ἀοική- 
τῷ; “δοκεῖ τοῖς συφοῖς Σποτευμα.- 
Τος, ἥγρυυ δπατυχίας εὖ τὴξ « 
κροῖτον» χὴ ἐμγῆωσᾳς πιγεὶς. δ - 
ἀπΘ στα ἡ δῆλόν φασι φῦτο χὴ 
ἐᾷ [χὴ] βίων. χακόζιοι γ εἰσιν οἔ 
ὧν χοὶς τοιάτοις ἄκοφις οἰχοιῶτες. 
Ὦ γυμνοὶ ποὶ πολλι. Ὁ νομοίδες. 

χ τὸ βοσκήμα ὥ Ὁ οὐτοὶς μι- 
κραὶ, Χ) οἱ κύνες. τύχα ἢ» φασὶ, 
χἡ οἱ γοτιώτοιτοι Πυϊμμοῖοι ὁ πὸ μὰ 
πότων μικροφυΐας ὑπενοήδηζ,» "ὃ 
εἰνεπλα ὡνη «, ἀσεὶς γὃ αὐτὸς ἐω- 
εὐκῶς ς ἡγεῖ τὰ πίςεως ἄξι᾽". 
σημείωσο ἢ) ὅτι ὅ φδῷ Διξανίῳ 

ἵ γον ΑἸλιανῷ σληϑυντηυῶς 
ξ Ὡ"Υ̓ 

οἱ ἥλιοι " οὐδὲ γὸ κὦ φ Διρονυ- 
σίῳ, ὧν πῷ, μαλεροὶςς κοχομ- 
ὑμΘ ἡλίοις. εἰν ὃ ἊἋ Δι(ά- 
νι. δὲ ἡμερῶν δὸ ἡλίες Ἧς 
κ᾿ ΦΉΙΨ. ὅτε πέ ; λέγ; σίιὺ μὸ - 
«{ 9 εἢ ᾧ 
ΜΕΥ ἐΣ ἃ πολλιοὶς ἡλίοις ἄφυ 

“ς λυ χῆδα ακ᾿ 



10 τ Ὁ ΠΝ ὙΓΓΣῚ ἘΠΟΣ Ὁ 
“ς λαχϑίωω" οἱ ὃ ἄλλοι τὸς ὥς ὅτε ἡ γ ἢ» κἀν αἱ ὥρα, 
““ ὁσημέραι Τῷ ἥλίς λώμψεις ἡλί- γαῖα λέγον] σαν εἷς (ἢ) ταῦτα φα.- 
“ς ερ φασίν. ἄλλως γὃ μονωζῷκός γήσεται ὅτε ἢ ἂλς, κἀν ποὶ πε- 
ἔξιν ὁ ἥλι(Θ., χἡ σδρὶ φῶτο ἃ 5ϑέ- λάγη ϑαλάώωσας δμοίως λεχο- 
λει ἐν τῷ κλίνεδσζ» πληϑύγεδς " μας ἀκέσωμμ. 

Οὕτως Ωκεὰρος τθ δέδρομι γεϊδρ ὡποιηῦ, (ἥκων. 
Π τοῖος ἐωνγ,κἡ 10 "ΠΛ οσος ἢ εῶν, ( πύόσσεν με] ἀῤ διράσιν ὄνομφῳθ᾽ ἐλ- 
ΠΟ λίέτϑε σ᾿ ἔνϑο, ᾧ ἐνθ᾽ “ἡ αἀπύβόδ γε αι ἐνδὺ,δὴ βάλλων 

Εἰς ὥλον" σπυτθὺς Κα πλέονας, ἢ ""πίσυρας ὃ μεγίς-υε. [{] τέμνει. ἐ ΡΌΝ ζ᾿ πρῶτις- νι, ὃς ἐσσερκζω ἄλλῳ, ̓  τικ ει, 45 
Συρρορμδυίθι Λιξύηϑεν ἔῳ ΠαμφυλίδιΘι ἐάμης (λων, 
Δόϊτερίθα αὖτ᾽ ᾿ ὀλίϊίϑα Ζ, οὐπτὼρ ̓ ωρρφερέςε.. ἄλ- 
τ Ὁ Ὁ πον δινοίμϑυίθν χιρρνίης λος ὁκ τ βορέ- 
Κασιίη ἡ αἰπὺ ῥέεθρον δ)ιτορρίησι ὅλον λρίοση) ίαο; 5: Ἥγνηε ᾧ Ὑρκὸμίζω ἕτερρι διεφημάξανο. 0 
Τῶν σι ἄλλων, οἵτ᾽ εἰσὶν Ὁ οὑτοιὶ  νοΐζης οἰ δὸς ὥμφωγ' 
Εὶς ζὰ ὠνώτερρο δι, πὸ Περσιχον οἴδιμου τορϑ γόων, 
Π ΓΑντία “" Κασαίης στείρα μιμδυ(Θ." ὠμφιϊράτης " 
᾿Αλλ σ᾽ 9 ᾿Αῤῥαξ ες κυμφωνεῖ) ἐγ ]ύ,ὃὲ χόΛΤ, 

ὑκόλτο. Ἐύ ξείνῳ ᾿ πόν]ς νοτιώτερον 5" λον πὸ ἑλίοσων. 54 
Ὁ Τοσσοι ἴὸ χζλποι βαϑυκώμονί(ι 1" ᾿Ωκεδροῖο; 
Οἱ  μείζος" ἄλλοι δὲ π᾿ οὐπιφρέσιοι "1 γεγείασι. 

41 815 ΟὐξδΠῈ15 ΟἸΓΟΠΙΠΟΟΥΓΙΕ ζουΓΑΠῚ ὈΠΙνΕγίατη, 1: Τδηξιις, ὥς ἰδ- [πώ ἸΠΈΟΓ ΠΟΙΠΙΠ65 ΠΟΙΊΠΑ ἐγδῆθηθ, 43 ϑἴπῃβ ΔΗ ΟΠῚ ἤϊης 1π46 δι" ἐξαί, ἱπέγου ππ πιζίοης 4Έ ΤῈ ΑΓΕ Σ ῥαῦνος 46 ρΡ πγοβ, Ὑνμράξιονναν φαδίπον γεγὸ τηδχίπιοθ. 4 ϑο θέ ρυγίπτας, 411 Τ οςοϊάμμηη πεηπι, ΠΑΡ βίρηϊί, 46 Τραέξιις ὃ ΓΠΌγα ἰηΐτα ῬΑΙΡΠΥΠΟΔ ΓΟΡΓΆ, ] Ῥνοάηδι!- 47 Θεριπατς Διξεπλ, εχίριιβ σιπάθμη, (δά [] ῬΟΕΙΠΠΠΠγι15. ΔΠΠΟΓΕΙΠΊ, πηπ) ἐπι ίοπ- 48 ὁ (γ (δρᾳγδέῃς ἃ ΟἸΟΠΙΟ [ϑδξιγη10] τηαγῖ, ἃ δογοα, 49 Οαῇρίο τ ττοβς ᾿ ρυοξιπάμιπι Πποπέμπι ἱπέγοσηϊεειε ΤΏΔΕ : 59 Οοά εἐιδη) Ηγγολ- τ γαρλάτιη, ὨΙΌΠῚ 411 ΠΕΠΟΙραγιηΐ, 51 ΔῈ ΔΠΟΓΠΠῚ ἱπημμη}} φαΐ {ππὲ Ὁ ἢ Εττγον νος ΔΕ ΕΓΔ ΤΠαΓῚ ἀτθο, 55 {Π1πτ|ς αυϊάοῃγ Ππρόγίον εἴς, Ῥεγῆσαμι ἤμ- ἩρήνΝ ὅξαμ ργοβιπάθης, 53 Ὁοηΐγα Οδίριπη νου πηαγο: 58 Αἴτοῦ γος τμοπ χὸ ΑτΑθίοας Ππ(Έμαΐς )αχία Πηϊῖ5, 55 Ἑπχίπο ροπίο τηκρὶς φιιγα- ἵ φως βα- ἰεπὶ Ὁ [Ὁ]σπῚ γοϊνεηβ. "6 Τοί φι!Δοπι ἤπις ῬΥΟΟΘΙΟΙ Ορομηὶ, ΤᾺ 51 Μα]ογεβ.: γϑὶπ 4111 οἔϊαη ᾿πη προ {ππὲ: 

ὅρῃ 



ἐτρ μ νον 

“Ὅπ εἰπὼν τέσσωξο πελάγη 
τὰ Ὠχεανδ, τὸ ἑσπέριον.» ᾿Ατ- 

λαντικόν". "ἡ τὸ ἀρατῶον. Κεόνίον. 

σὸ κα! τω) ἕω, ᾿Ινδικόν ̓ Χἡ τὸ 

; γύπον» Αἰϑιόπιον ἢ χ ἅτω σοῖς 

τὸ κόσμε “Τέλσι(σι χένῥοις ἐπε" 

ξελϑων» ἐπείγᾳ συμπληφώικοῖι- 

κῶς ἅμω "ὁ ὠπέφών μου 2.65 ὅ7) 
Οὕτως. ᾿Ὠχεανὸς “ἶς έδρρυς 

γοῦαν ἁπαΐ. ὡς ἤδη δείξας ὅτι 
πᾶς, τί γί φεφανοὶς ὡς «πξο- 

εἰρηκεν. εἰ γα τινες δ πώλαν- 

ὧν εἰν͵) λέγειν [4 ὁλοιῆο, χωϑοὼ χὶ 

Ἢρ φ 6]. " ὃς ὑκ ϑτοδέ,γό] αὶ 

δο γεόφογ]ας τὸν ̓Ωκεαγὸν ῥφειν 

πέειξ τῆς γῆς. Ὅτι τὸν Ὥχκεα- 
νὸν εἰς Τέοσιξς, ἐπελῶν, ὡς φδ 9" 

εἰςγή αι» ἱσορεξ κἡ τέσσαρας ἀυτϑ 

χύλσας {6} σός εἰς τ ) γίῶ ἔσω 

Ξραὔγεδς. ὅγα υδιὺο τὸν τίω ξασε- 

εἰαν ϑαάλασαν γὴχτονῆα., τίω) 

ὡπὸ Ταδείφων δυήκες, ἕως εἰς 
Τιαμφυλίαν, ὅπε ἡ Κύσεος᾽ 

ὅττοον ἢ» τίω ἐμ τὸ βορῥὰ Κα- 

σία ϑεώλεοσα»» τί κ᾽᾿ γ οχονΐ- 

αν᾿ τείτον 3.9 ἀπτὸ νοτίας ϑαλώσ- 

(υς» ἥτοι νοτίς ᾿Ωχεαγδγ τὸν 
Περσικὸν κόλπον τὸν ἀνπικοὺ κεί- 

μῆμον τὴς Κασπίας" "ἡ πέταρ]ον, 

σὺν ᾿Λεᾳξιχὸν, εἰντικείμδμον Τὸ 
Εὐξείνῳ» ἐλ νῦτΞ κ αὐτόν ἡ Ν 
λέμϑμον ̓ Δεαξικὸν» δὰ τοῦ αμ- 
τύσι "Αραξας" ὡς χἡὴ ἡ Περσὶς 
τῦϊς Πέρσαις παφϑνομιοίζετοι, χΣ 

τοὶς Ὕρχωνίοις Χ. Κασσιοις ἡ οὐ- 

τῶ παρώνυμ: ϑαίλοκστι. τὸν ὃ 
“Ὑρχάνιον κῦλπον,) τὸν κἡ ΚΚἔσπι" 

ἽΝ ύν. δι᾿ ἀλος ξσισθθλης 5 ἐρέω πῦρ" "τ 

Ἦπειρυ- λοξοῖσιν ἤρτν ὉῚ ὍΝ 
τξαλφομθ. ἀλλοῖε δι αὖτε ὅο 

ἡ πεζὸρ ψαυξύε(α ἢ πο)ήἤων. 
᾿Αλὰ οἰεῖν ᾿γηζοιδε' 
Ἢ ὁρέων ΗΝ 

ἘΡΈΒΓΒΙΙΗΤ ΕΗ ΚΣ ἘΣ. 
ον9 ὀλίγον ἴα λίγῴ. ὡς τοὺς τί 
ἑασεείαν ϑαλασή,» τί) συξ9- 
υϑρίω ὠπὸ Γαδείρων: ἕως ἡ εἰς 
Παμρίανω»: δ ἄλλων ὃ φῶ9- 
φερέςερον ἰφορέϊ, τὸ ΠΕρσικξ 
᾿ Ὑλασδὴ Ὄ τὸ ἊΣ φυϑραίε. λξγ4 5 
δ ὅτι μικρὸς ἊΣ κύλσας ὃ ̓Ὥκχεα- 

τὸς πλέονα, ὡς ὃ φορῶν ἐρεῖ» 

χ; οἰπειρεσίός, ἔγϑω χἡ ἐνϑ ὠπε- 
θαὐ γε]σι εἰς ἅλα ἔγδοδη βάλλων. 

(ἤγρυ» ϑαλείοσους ἔσω τὴς οἰκεμές 
νῆς ἐποτελῶν,) μεγίφες 3 Τέοσει- 

δφς., ὃς " φορὲς ὅνοριο, ξγετο. 

καιϑεί τἣρ εἴρη το: ὅρῃ τίω) Κα- 

«πα» ϑώλιοσιν [Πτολερμαλ ἐὲ 
λιμγοεδῶς, «ἰεαγεόφων. ξιο- 
«δεύετα. λῴγει πεζῇ βαδίζασι. 

συμφων" 9 μπῷ χ) Ἢ 29.) 
ἐν οἷς λέγε! ὅτ) ἣ Κααπσία, ὄξιν ἐφ᾽ 

ξοω τὴ 45 ὅ συμμίσιγέσα τὴ ἐχῳτέ- 
(ῳ ϑευλεΐοσῃ. Διορεσίῳ μένοι σδε- 
καὶ τὴς κρϑνίας εἰ λὸς αὐτίυ) χπὸ- 
σκίδιναδις ζιν βορέειο, λέγή ) 
ον τὸς 6: Ξὴς, ὅ 7, ὀξὺ ἐ ἐπ᾿ ἀρκτός 

ἑλχομμένη πον χϑεἰϊς ὡπιμσγέαε 
᾿Ωχεαφῶ. ") ὅτω Ὰ ᾿ διαφωνα- 

σιν συ τοί" οἱ Ι παλαμοὶ, ευμῷῶ- 

νίαν τὴ τοιούτῃ ϑω αὐελη]ο τὼν 
διαφωνίᾳ Τεχνώμενοι; φασὶν ὅτι 

ταί χα, ΕΣ τύπων ἀϑφύλων ὃ ὃ καρ4- 
γιΟ- Ὠχεαγὸς ἑαυτὸν ὀρ πέμιπτον» 

εἰνα δὴ ἤωσι τὸν “Ὑρχώνιον κόλπον. 
κ᾽ ὃ ὅτω σωϑήσθ!οι "ὦ ὃ λύγθΘ᾽ ὃ ὃ 
λέγων τίυ) Κασπίαν κύχλῳ σὲ" 
ζάεἶσς,, νῦὁ ὃ εἰπὼν ἐκ τῆς μρονί- 
ἂς ϑαλίοσης ωνῶῶς αὐτίω. 

δ᾽΄᾽,.99 λ 

ὄψι ποίσω 

“ πελο γίοσιν " 

97 Ὡμεις. δι΄. ὦ Μϑσι» σῳλιαῖ 1 ὀγέποιϊε γελόυθως, 

᾿Αρξάμϑυαι ὅον ἀφ᾽ 75 ἕσπερε ἢ ̓ Ωκεὸμοῖο, 
45 Νπηο 

τ 

ΠῚ βυϑέοισεν. 



ψ 

: 

13 

ἐδραμον ἐπ 
[τ Ὁ} 5 

ΑΙ ΘΝΥΣΙΤΟΥ 
8 Ναπο δαξεπι ΠΊαγῖ5 οσοί τ] τείεγα ΠῚ ταδδίατη, απο αὖ οἴηηος 
59 (οπἧπεηίΐες (οτέποῆς σοηνεγεϊζαν ρεϊαρίϑ : ὅ9 ΑΙΤὰ5 χυ!ἄεπη ἢ - 
[115 οἰγοσπλῆμαηπν, ἀΠὰ5 νετὸ 55 Αὑξ πιοπῆστη φαΐ ογᾶι Πιδγα- 
ἄξδης υγϑίατη. ὅς ΨῸος γερὸ, ὃ Μυΐᾳ, ἀπο! ε5. τείεγία νἱαϑ. 
65 ΑὐἰριοαξαΣ ογδϊηο δ ὁοοϊάαο Οὐεδηο. 

οπ ἡ ἑασφεία ϑείλαοσα ὅτως 
. δεὶ μεγάλη; Ὁ, ὃς αὐτὸς πό ἐρέϊ. 

νὰ εἰπείεί! Ὁ» ὥςε δὲ τὸς ῥεὶς ἡ-. 
“πεῖρες Τὴς οἴκερδμης λοξοὶς ὄ:- 
«ρέφε.2 πελάγεοσινγν ἄλλοτε δὲ] 
γήσοις «ϑελδρομ᾽5 ἄλλοτε 2 ἣ 
ὁρέων πέζ “αν ἀσυξύεσει, ἢ «πόλε- 

ον. ὃ ὅρᾳ τὸ ὑποξύεσα., ὡς ξαψὶ 
εἰπῇ τὴς» ὑποτείζεσα ἐ ἐν πῷ πῶ- 
εαῤῥεέϊν. κἡ ἔσιν ἀσεία ἡ τῆς λέξε- 
ὡς ὀρ σὴ » ὡς 62) ξυομδψων πυδῶν. 
ἔργ κῳτ᾽ ὠρχεὶς ΠΣ εἰς τὸν Τὴς 
αἰξιη[ήσεως σκοπὸν ἐπτειγόμάμϑ» 
ὃ Διογύσι}» ὡς φερφείρη ), ἡ 
εἴμμω ἵνα χὴ φιλοσυφώτερ δ᾽ οὗ- 

ἕῳ, γχἅὑ τὸ κοινὸν ποιητιχὸν ἐμχλί- 
γῇ ἐπα ραγοτηεστέφερον χωρῇ - 

Ἀὰ τιὶς Μέσα, ὡς ποιητὴ Ὡρς- 
πον ὠπιχαλέσαδν,. χ) ὅτω 
ΧΕ! ποὺς ἐρχῶς τὴς εἰν γήσεα. 
τϑὲς ὑϑύτοι ̓ ὦ αὐτί τι ἔρΐῳ γενό - 
μδμ., κα ὅπι ποιητής ἄξδιν αἰδιό- 
υλρθ. κα ὡς ἐκ ἀνὼ Μεσῶν, 
ἤτοι γνώσεως ̓ μυϑω δρῦς. “ἕξιο- 
δαὑτέα τοὶ τῆς γῆς: αὐτῷ». ξγγοῃ- 
σείμϑυ Θ᾽. φενφανῶς οἱ τεὶς τῆς 
αϑειηγήστως ἡγεμόνα: χα ὡς 

ὧν ἀφ ξώρμϑμομ, φησὶ, σοι χἠ δὸν 
ἐγέποιεν πες ,σχολιεὶς χελόῦϑυς. 
Ὁ σημείωσοα ὅγι εἰ Ὁ ὧν ἄλλοις 
πὸ ἐννέπειν εἴἰγπλιασιο εἰ τὸ ΕΟ 
ἐγτοαῶ δῶ, χπ' φύσιν δὲ ἃ ἐνὸς ἐὀκφ 
θέτω “2 χρυ χἡ ἐν τοὶς ξξῆς. 

"Ε νῷ τό τε ὦ σῦλαι Εν τερμασιν Ἡεακλῆ 
"Ἢ Ἕτασιν (μέ γω δου) πωρ᾽ 
᾿Μακεοὺν ψαὉ Ὡρηῶνα πρλυρσερεων ᾿Ατλᾷ 

χουλκείίθν ες ὀρωνὸν “ 

Ε Ηλι ξαῖρς πυχινοῖσι χορλυηπόμδυ(θ), ᾽ νεφέεοσι.. 
πτΗ,έτε ἃ 

᾿ερρυτοωνΐα Γάδειρα; 
νων" 66 

.}} ὙΞΡΗΝ κίων, 

ἊΝ ἘΝῚ δξίατη σοἰ τη ηϑ᾽ ἴῃ Βηῖδι15 Ἡεγο]5. 55 δίαηξ ( ἰηρεπϑ5. Π11- 
ΓΔΟΌ ΠῚ } αἄ εχίγειας (σαάεβ, 66 ΑἸέο (Ὁ πγοπέθ [πιοηΐξῖ5 οασιι- 
τη Ϊη6] ἰοηρὲ ἰαξέᾳῃε ἀἰΠρενίουππν ΔΕδηΐαμπγ. “7 ΠΡ ΕἾΔ 2 ΡΠΡΑ 
1η σασίπηγ ἐχουγτγις ςοϊππηηα, “5 ἘΧροΙία, δας 8 ἀτρ ΠῈΡΙθι5. 

(αεικῶς. ᾿Αλύξζῃ ὃ. χαϑ' Ἕλ- 
λίμναι. ἢ ἢ Λιδυκὴ, χα βαρξά- 
ρός ἵ "Αξεγνὰ καλϑμέγη». Ἕλ- 
λιωικῶς 9) Κων [ητκῆ. μέγα ο 
ϑαδωο, ὃ Διονύσιον φησὶν οὐ)- 
πὲς, ἢ ὁεὶ τὸ ὑψιλόν" ὅρη γὸ 

"Ὅπ πδξὶ τὸὶ Τάδειξᾳ Ηρα 
χλέες ἑςῶσι σῆλοι φεὸς τὸϊς σέρ- 
μιάσι τὴς. ΩΣ μέγα ϑοαΐμα. 
φασὶ ὃ αὐτὲς ἣ ἀνδειάγγας Ω 
Ἡροκλέες; ἢ πύλεις ̓ ἐπωνύμες 
ὁπείνῳ, ἣ Ὄ͵ λόφες Ἐπονομα 0- 

ἐϑύες αὐτῷ, ἔς ὃ αὐπῶνγ, ἡ ὦ εἰσιν ὧν τὸ ὕψι. ὁ μεέϊον ἑχαν 
«Εὐρωπιλω; Κζαάλση χαλυμλμῃ βαρ- τὴν» ὡς φασιν) ὁ γηῶν " ἢ εδιοὶ τὸ 

"αν" 



ΠΥ ΤΉΗΤΉ ΞΙ 5. 

σὸν τὴς ἄχει ἐκεὶ τὰ Ἥρα
" 

ἐρεῖν ἐλάσέως. ἐκφλουῦτ
ο δέ πο- 

Τε Κεόνο σἥλοι» ε τὰ γἡ σῇ λοι 

Βειάφεω; διὰ τὸ μέχϑι δ τ
 δε 

ὅρων «γήκειν πὸ χῴτ᾽ ἐμείνε
ς. τῷ 

Τάϑειξο Ὁ ὃ. γῆσος πλησίον “8 Ὡ- 

κέαρ; σξελμήκης»͵ χα Ἰδῦ πα" 

λαιὰς» ὡς οἵα ταλνί
 5 χϑτές! βδ 

δε εἷρ ὑφάσμα: τιυῖμα ςεγὸν 

χἡ μεμηκισμένον ἡ δῷ ἡμέϊς 

φασκίαν φαμέν. λέγε), ὃ ἡ Τά- 

δειρφ ϑηλυχῶς. χωλέ! ἢ ὅτως 

οἱονεὶ γῆς δειξὶ» ὅ ὅ ὄξι φάχιλ Θ᾽» 

ει τὸ τὴς ἡπεῖρε σενὸν» Τῆς ἐχί
- 

σέρωϑεν σφι γόσης τὸν εἰκέ; ὁ λι- 

ΕΠ στρθ μόν. ἔςι ὃ χἡ πόλις 

εὶ Γάδειρα. ὃ ὃ γιω]εόφθ᾽ 

φηδὴν ὅτι τεὶς Ἔχ νὸς παρ᾿ 

“ς ὡς μήφῳ σλα[κτὸς πέρα: γἡ τὰς
 

“: ποντιχοὺς ̓ συμπληγίσδας͵ πνὲς 

«“ γὴ ἢ μυϑικῇ οὐτογομίῳ μετέγ
οϊον 

«ἐ εἰς τὸν ἐν Ταδείφρις πος μ
όν" 

ς- χὶ ταῦ τὰς Ἔω εἦλα; ἐνό
μιζ,» ὡς 

«-  Πίνοεφ9ς χα ς πύλας Τα- 

«ς δειρίθας» δ) τὶ) Τὰ π
ορθμᾶ 

“ς ςεγότιί α. εἰς ταύταις σείτας ἐλ- 

““ 56) φάσκων σὸν Ἡεακλέα. 

“ς ἄλλοι ἢ» ὡς οὐτὸς ὃ γιω[ζοοί- 

Ἕ φΘ᾿ λέ (γ4. σήλας Ὁ, φόν
ῳ φώ- 

“' σὴ ) λέγεὸς τοὺς ἐν τῷ "Οἱ Γάδ
ει- 

τ ἘΣ: Ἡρακλείῳ. τύτοὶ πος εν 

Ἔ 48 Ἥρφκλοθν, τεμένει ὑχ]α
πό- 

ἊΝ εήλας ὧν αὰς ̓ ἀνωγέγεοηῆ κα 

δέ. ἀνάλωμῳ τῆς χατασχόϊηϊς 

“Ὁ ὠκεῖ ἱερῶ. ἐφ᾽ ὡς ἐλϑύνήες 

“οἱ ππλξοντες ἐποίη δ). (ον ϑΉ- 

“γαῖ ὀνταῦ να, εἰ Ἔ) τὸ τὴς γῆς ὃ 

ἐ: ἃ ϑαλάοσης πέξαις. ὅτοροι ἢ «ἡ-
 

““ λαΐ φησὶν. ὑσέλαξο
ν τίω Εὐ- 

“ς ρωπαίαν Καλπην», κἡ τὸ
 ἐντιεῖ- 

“μενον αὐτὴ 9699 ὡν Διξύη
ς: Σ 

Ὁ ᾿λξύλί ἣ ̓Αξύλιχά
. ἄλλοι 

οἷν “ἢ φήλας ὠνύμαζ, ποὺς πλησίον 

ὠμέι ἑχατέρωϑεν νησί δα.69 ὧν 

εἰσίω ἑτέραν" Ηξς εας ὄνοις 4σι γ)-
 

ἐς σον. γὼ ὁ φαύλως, φησὶ. τὸ 

“ τοιαῦτα γησί γα» δι τὸ 4) οἷοί 
΄- 

; γραγο». ὃ 'σημειῶ δες, τὸ 6)6- 

 Εἰφογ» φήλαις εἰχίζον:). ἔξο- 
μν- ὃ τινα , ἐμφαάνεσι χἡ οὐ) τοὶ 

οἵαν Ὁ αἱ σἤλαι χἡ αὰ φηλί δες 

« ε)οὶ Ζ8το τὸ ποιοῦ τα εὕλοαι 

ὧν δέ ἐγρινο: “Ὅπ ὁ "Αἵλαρ͵ ὃ 

ὟΑ , βαρξάρες Δύρις: Ὅξος μέγι- 

ὧν αἰεὶ πὸ Τὶς Λιβύης ποὺς δύσιν 

το" ἀφ᾽ ὅ καὶ πέλα Θ᾿ ̓Ωκεώ- 

νέον τὸ ̓Ατλωντικόν. διὰ ὃ Ὁ τὸ πο" 

λὺ 48 Ὁρᾷς μέγεννος» ἸΑτλώνταξ 

αὐτὸ πολυσπήερξοις ὃ ὃ Διογύσιξ 

καλέ. ποιητικῷ πῳ ὡς ἡ) ὃ 

ἐπ τς Μέάλφαν ἡ Ν Μαλείας φη- 

. ἢ Κρήτίω ἢ Κρήτας» Ὁ, ̓Α- 

δέω ἡ ̓ Αϑήγας. γἡ τὸ σεόσω- 

πον δέ “πό πληθύνει ΕΝ ἔμφασιν, 

φεόσωπα λέγων γἡ τὸ τόξον, πὸ 

τύξα" ΩΝ τὸ ὥρμα» διμοίως ὥρ- 

μάται. δ᾽ καὶ τὼ ξϑγικὼ ̓ γούλας» 

ἔργ). λιᾷ, κὸν λέγει ον ἼΔτ- 

κὐβς; "ὃ ̓Αῤῥιαγὺς ἃ ἢ. ὥς φή- 

ν, ᾿Ατάραϑ] ας ἐσορεὶν "ὦ μετ᾽ 

φῦ λέγε! κέᾶς τοῦ "Ατλαν
- 

ἜΣ οἵ Ὁ λέγον) μὴ βλέπειν ὁ ἐ- 

γείφες. ὠνύμιοιςοι! ἢ τὸ 06. ὠπ᾿ 

ἀνδρὸς ἐζχωείε ἸΑτλαῇθ"» “ἷξε 

δ᾽ ἐν χοὶς εἰς τίω) ᾿Οδύσειαν χάλ- 

λιον γύγεατηαι. ἐντοιῦϑα 5. ὥς 

φησιν ὃ Διονύσι( θ᾽», 1) ) χάλκε" 

εἰς ἀρανὸν ἐδιρώμε τι Ἤλίζα-
 

τϑν 7 πυχνοὶς χαλυηηθ μεν Θ᾽ νγε- 

φέεοσι. κ᾽ τάχα ὃ Διονύσι 
ἐν 

πότοις ἱσορικίω τα, ϑερῳπείων 

χαιλέὶ τὴς μυδικὴς χιογοφοπ᾽ 

εἰας φῇ ̓Ατλαΐθ:. δ γάρ τοι κίων 

δ ὃ τ» ὡς αὐτὺς λέγει» κο- 

ρυφίω) ὅχ ἔς!ν ἰδεῖν: διὰ τιὸ χα" 

λύη]οντοι νέφη οὸξ οἱ ἄν πὸ πολ’ 

λῷ {8 ὕψος ἕως εἰς τὸν αἰϑέρῳ 
ἀνήκειν" "Ὁ ὅ ὅχῶς λέγριτ᾽ ἂν ἔχειν 

τὸν ἐρᾳνόν᾽ ὡς εἰ τότῳ τῇ πῳ 

ΝΣ δ΄ δτλαήα τὸ Ὅρος οἷον πνα 40 - 

νορόρον, εἰπε κὺ ο» ἡτύχρημα κίονα; 

ἈΠ δ᾽ δ' Ἥ φγδοτον. τινὰς ἢ ὡ)αῦϑα, 

ἀντὶ Τὸ Ὁ χάλκε δ᾽ κίων. χάλκε- 

ος ἄξων, γερίφεσιν᾽ ὡς κέί ἂ- 
- σάγα 

13 



Ἶ Οα] ΠΣ πῆ 
ΣΧ 

ΓΙ ΤΣ ΙΓΘύ 
“εἰ χὰ δογχον7Θ- τῷ Τὰ κοσχμικ ὃ ἀξο- 
νΘ-. ὡς χὴ ἄῦτο ἐν ἄλφα τὴς 
ΝΣ Οὐδυοσείας γέγατῆαι. ἜΡΩΣ 
γϑον Ῥὰ τοιαῦτα πὗξὰ τότων λέ- 
“τ δ), ἐκ πῶ Τ ἀροίμαντοις ἕ- 
Ἢ Ὅν Θ᾽ «δγοὰ «[έχα, ἡμερῶν δ Ὁ, 
ἜΤ ἐ“᾿Ατλαντες»ἀνϑρώποι εἰ ἀνώνυχχοι. 
“' ποτές, χοιγῶς μδρ ἌΡΡΟ ὦ 
“"Ατλαντχες. ἑνὶ 3 ἐχίςφῳ μὴ ἕ 
νὴ “χονες κείμδμον ὁ ὀνομώ.. λξ ἐγφ᾿ 2 
γ᾿ ὡς Ὁ ὅγῃ κωταιρῶν, κέδν» ΔΤ 
“σῶς τῷ ἡ ἡλίῳ οἱ ̓ Ατλαμῆες,σδ)ότι 
ἐνω τούχοίων ὠπιτοί(ᾳ αὐτές. ") 

Πόονζς ἢ τερΐς ςτθ. Ἰξηριχὸς “" 
᾿ὀεπέρ τε ἃ Εὐρωπως 
“μέοσυς ὃ ὃ εἐλίοσσείαι “7 

Στῆλοι δι ̓ἔνασου (ὃ ἔνϑοι ἴδ " πλόϊρὴ 

ἜΪΓκε υΐαι, ἢ 
Καὶ νυ 

“Ἀ 3 

(ἐπ᾿ τὰ 

ἐ ὅτι φεγὸν Χ κυχλὸ τερὲς πὸ τοί τ 
τ ὅτον ὄρ. ὃ δ᾽ Ατλα!» κ) ὑψηλό- 
“ὦ τατον» ὡς μὴ ὶ Ἐῶ δυνατὸν ἰδεῖν 
“ ποὶς ἄυτξ' κορυφαῖς. Π μηδὲ νέ- 
τ φῇ οὐὐπείς ποτε ὀπιλείπειν. ὅ- 
“- ΝΡ χἡ κί ὅγὰ ὅρανδ φασὶν οἷ ὧπι" 
Νὴ χώοιοι. ὅτ) σὐτὸ κ᾿ ἐπτύνυμωον 
ΠΝ τὸ ἐδν᾽ οἱ ΓΑτλαντες, 5- 
. 78 γαψυλον ἀσὲν σιτόρδμοι, ὦ Ἢ 
᾿ “]ε «γύπνια, δρῶγες.᾽ Ἰςέον ὃ ἢ ὁτὰ 
ὥφερ. ἣ ᾿Ατλανῇα κίονα ἐἴπομϑῳ 
ὥρανα λς εγεὰς, ὃ ὅτω Ὁ Ὁ ΑἸτνίω 
ὅρανίαν κίονα, εἰπεῖν ὁ ὁ Πίγεαρος. 

αραρμδύοισιν 
πέλει αρεγή, 

ἘΡΉΘΕ ΙΝ 
κέο γι. 

70 

᾿Ευρῳπίωυ, Ἶ σὲ, ε: λιξι οἰϑισι 
ΤΥ Γνγ ἢ ) μετεκδέεχε,) "Ὃ ̓Τδιάτης ῥίδν, ἐγαϑοί ΤῈ γα ο, 
Μαοσειλίη πεϊαάνυςοι ἢ ἰφίθρφον ὅριον ξογεσοι. χ9 ᾽ Ἕξειης σ᾽ ὄξει: σοῖσι Λιψυςταςς ὁ ἐλκε) ἄλμη. 

59 Ῥοηΐξι5 φιάεπη 

ἈΠ θαΓΉΠΊ. 
73 1]η4. αιΠ46η} 46 ΕἸνόραη), 

Π|1ὰ ἐχέθη οἱξ, τοξαμάμηη 

Ὅπ ὃ Ἰέμειχος χόλος Εὐ- 
ρώπης ὄξὴν ἐφχὶὴ ΟΣ Λιξύης. μέ: 
σ᾽ γ σφίσιν ἑλίοσε εἰμφοτέ- 
ρῶν, καὶ δ πλαἰραὺς χὶ αἱ Τὰ 
ἪἩρξαχλξες χᾶνἢ σἥλαν. πὺν ᾽ 
ρυετεκ δένγε ) Γαλάτης ῥδφ, ἤτοι τὸ 
Γαλατιχὸν πέλα [Φ᾽-. εἰντὴ ἈτΗτ- 
κὃ ὃ γὺ εἴρη.) ὥφαεὴ» χὶ ΑἸρολ ΘῈ 
Ἐκύϑζ οἰρεον λέγει Ζὺν Σ κυδι- 
κὸν. ὕρᾳ Ὁ ὅπως: ἐν ὅλῳ πα- 
εὖντι λείῳ ὀυφυῶς χὴ ἐπικαίφως 
ποὶς παρίσοις, ἥτοι τοὺς ἰσοχατα- 
λήκτοις ῥήμαα συχνῶς “οἢ Ὁ ὃ 
Διονύσι "5 πίω ηγύχητα κὶ 

[σΓνῈ ΠῚ] Ρογέμιχι Παθοῃς. 
ΟΕρ8 Ροίξ μος ΓΙραΠΙςαπῚ ἐγαῃϊξιν: 

ῬΓΙΠΊΙ5. ΠΡ 5. Ἱποριθμεῖ δας ΤῸ ΤΙηξιπάϊεμν, 41 ὃς Επγορᾷς εἰς τη πν 71 Ἐὲ [τῦγα. 
75 (ο]ππηηο απΐοῃ ἢῖς ὥς 

Νη Ὠγϑάπις γοϊνίξαν 
1ΠΠ|Ὸ 24 Ιαΐεγα Πέ {πηξ: 

Αἰτονα νετὼὺ δὰ ΓἸθγατη ἐρεέξαπο. 7: ΠΙαΠι δμέθηη Ἔχοῖριε { (αἰλείςας Βαγϑες: 1ὈΤφιια εγγα 75 Μαΐ. 
76 Τ)λοῖῃ- 

{4]τ1π|. 

εἰνάσῆωσιν τῆς ̓  αὐειηγητικὴς α᾽ 27: 
γήσεως “ἀνιςῶν ἜΝ νὴ 
τὴ 2ρρ)ότητ ἐν λέγειν, πὸν- 
10Θ- ᾿Ἰζηρικὸς ἐκέχυ" ὁ» μ6- 
οσος ἑλίοσε) "ὃν, Δεγυφιὸς ἐλχε- 
ται ἅλμη" ἡ δὲ Κύρνον ἐραΐ- 
γ5) ὡλιυρὸν ὕδωρ᾽" κ)» Σαρσδ-. 
γι. μορμύρςἢ πόν7-" γῇ» ὡ- 
ρύς.) Τυρσηνὶς ϑώλαισει " Ν 
κυρτὸς ὠπιερέφε:) Σιχελὸς ῥήΟ-. 
Χὶ ἀλλα τοιοῦτοι. σχύπεὶ ἢ χοὶ 
τί ὧν τοῖς ὀνύμωσιν δβίχυσιν 
γ) ποριμιό τητὰ ΤῈ ποιητὰ, ἐν τῷ» 
πον7- ᾿Ιζηρικὸς, χ» Γαλώτης 

ῥ69» 

Ι 



» ἡ» Διγυςιὸὶς ὥλμυ; χἡ 
πὶ λμυξὸν ὑφωρ, χὺ, Τυς- 

σηνί Ὁ. οἶδμα. ϑουλοοσή . Ἴςέ- 
ον ἢ ὅτι τὸν ὑπὸ ) ΔΜ Γαλωτῶν δ᾽ 

γομαζύ ὄμβμον Ταλάτζω ῥ ῥδν» ἤτοι 
σίω Ταλατικίυ) ϑάλασζ» Κελ- 

; τογαλά:) παρφιχσιν᾽ Ὁ, ὅτι λέ- 
γρνῆαι ἥονες εἰκρώτα οἱ Γαλό- 
πολ τῷ. λέγεϊαι ὃ ὅχω χωρλεῖδυς 
ὠπὸ Γαλάτέ πιγὸς ὑΐξ Ζὰ ̓ Απύλ- 
λῶν. Ὅπ κα ἡ Μαεσυλία 
Ταλωτκή ὅξι: Φωκεις ΟΝ φκηΐ, 
αὐτίω)» φυ), γ7ες τίω τὸ Κύρε 
δελείων. ογ ὅτι ὅρμον. ἔχει ἡ Μασ- 
σειλία ὠπίςροφον. ὅ ὄρ! αἱειφεφ ἢ 
ΗΝ σδείδιφρίμον; χομαστύλον " ἢ ὅ 

σρέφον:) οἱ ναυπιλλύμϑροι. εὐ“ 
γαϑὸς γὺ ποὶς Μασσαλιώταις λὲς 

ὃ Λευκύφων. τὸ ἢ ὁπςροφος» Ὁ 
παρ᾽ Ομέρῳ κεὶ ἡ).ὅ χα λέγει ὅτι χὴ 
᾿Οὐνοτεὺς ὀβίς φφ. (ὦ ὠνϑρώ- 
“πων- φασὶ ὃ τοῦ Μαοσιλιέϊς ᾽αἷ»- 
δοκεμῶστι πῦτε αἴεί χε δργανοποι- 
ἴαν; ὦ γαυτικίω) «ὐρφσκαυω. 
ἔσι ὃ ὅ μόνον χύξα, Μαασσαλία. 
εἰλλοὶ γἡ πόλις Λιγύων “εῖ τὸ 
πίω Κελτχίω), ἐτυμολογεμλύη 
ἀνστὸ τὰ ̓μάςσω, ὅ ὄξιν ἐγοῆστιι, 
Αἰολικῶς» ,ἅ ἀπὸ π᾿ λιξως. 
φεϑφπλέων γὺ» φασὶν» δὴ ὑποί- 
κῶν Φωχέων χυζερνήτη 6. κ᾽ ἰδὼν 
ξχέϊ ἁλίξα ἐκέλουσε μμοίοσοι, ὅ 
ἔξι δάσια σὺ ἐμπτόγολον πείσμα. 
ὅϑεν “ὃ ; πόλις Μασαλίω», ει" 
ΕΗ (μά σσειν» υἡ τὸν εἱλιθα.. ἽὍπ 
ἐᾧ τοῦ Μασαλιώτας οἱ Δί γνες. 

Ἔκ Διὸς ἢ ̓ Αὐσονιῆες ἀεὶ 

᾿ Ἑξείης σι ὅτ: Κύρνον ἢ 

Βγθ᾽ [πυλῶν ἐδ Τ υδες ἐπ ἐπ 

ΠΡ ΠΟΙῸΣ ἘΣ, 
ὃς Διγυοίνγες, ὃ Λυκόφρων χαλεῖ, 
ὀγομαίζον.) ΠῚ ὅτως ὠπὸ Λίγυθ- 
οἰνδιοῥς, ὃς τὸν Ἡροχλέα. ἐκώ- 
λυσεν εἰς ποὶς Τηρυύγς βές οὐπιύν- 
Ἴ1..ὅτε τ, φασιν οἱ μῦϑοι. ὡς ἐπέλι- 
΄σερμϑ τὸν Ἡρξακλξα πῶν ομυωτή- 
λον βέλΘ- ὁ ὃ ) ηὔξατο τ Ἀμμ δος- 
παμῦνοαι" κακέϊν» εἰναγουγῶν 
γεφέλίω, λίϑες ἄγωϑεν ὃ σεν: ἐξ 
ὧν χὴ πὸ λίνον “πεοὸν μεταξὺ 
Μαοσιλίας ἢ, Ῥηγλϑης» μεφὸν 
χειξφπληϑὼν λίϑων». ὃς ὑσὺ κε- 
ραωνῶν (με χῶν, ἢ τυφωνικῶν 
ἀναθυμιάσεων, δραβῥαγίω αἱ φω- 
σιν οἱ συφοὶ- χἡὰ ἕω πλακωώδες (ὑν- 
εχείας χαυτοιχερμιατιοϑζιῦ αἱ εἰς μι" 
κοῴ" τὸν μῦ ϑὺν ἀφέν]ες ληρεῖν 
ἃ βέλει. ζῶσι ἢ ὁ ὠπὸ ϑρεμμιάτων 
οἱ ἐ Λίγυες τὸ πλέον», Ὁ γίλακ] θ᾽. 
"ἡ κεοιδίνων πομάτων. ὅχω ὃ 
σφενοδονῶσιν (ὡς ἱσοείω λέγε!) 
ὥςε δργέων ὠπιφανέντων; «δγοοῖ-- 
εν.) εἰς τ ἐχας Ὁ- (βαλεῖ, 
ὡς πεῖντες χευξ ξουᾶροι. οἱ μᾶμτοε 

ἡ Τυξσηνοῖς Λίγυςς ὡπό π- 
»Θ- πυταμξ Λίγυ Ὁ ἀγομείζεγ- 
πολ. Ἴςέον σ᾽ ὅ7] ξοίχεισι γἡ Κολ- 

χἰκοί τινες Λίγνες τὶ Ἔἃ πο! Χο Ι 
Εὐρωπαίων, ἣ εἰυλοὶ ὁ Λυκόφρων» 
ἱςορῶν ὧν ποὶς Κύλροις Κυύπωαγ 
Λιγυςικία) πόλιν ᾿Αειςοτέλης 3] 
ἱσορεῖ ΔΜ Διγύων τινες ὁτῆ απλαὔ- 
θύς τεῦς τινων Ἂς ἐγιὸς ὅ πιςεύων 
αὐτὸς τί τοιότῳ λόγῳ) δοὰὶ τὸ 
πῇϊς ἀνϑπρώ ποὶς ἀνὼ ὑκτὼ ξηχῳτίς 

εῶϑεν 6 πλέύράς. 

ἡ πείρριο γέμον)» 
γοῦν; χριρφι:έονΐερ, 

ΝΑ ρξαίγδυοι βορέητϑεν ὦ ἐῳ αἰ κὸν ὄψει πέπρίω, 
ἜΣ ῥα σε Σιχελιίῦς ἔπῃ πὸ ρϑμίῦ. αἢ ἡ ζω, 80 

Ρ: ἐραθ Α αλῴευθρν υ ὕδωρ. 

τς, 

] ἐνδοϑ᾽» Ἴ Τῇ δι᾿ ἔσα Σαρδονιίθο μορνυύρεῖ) " εἶγύδι πθ.. 
71 1101 Τέαϊοτιτη 511 ἴῃ σοπεπεηξε Ὠδ ϊίαηί, 78.4. ἴογε Αὐίοη 

{ξγρεῦ ἰοπρὸ ἰλξέψιις ἀοπιϊπαηΐεθ, 19 ΟΥ̓ ἃ Ῥότγεα Ἰηέγογίαπι 
πίαις 

ν᾿ 



τό 

Ν 

᾿ δι ἢ] ! 
"! τὸν 5 μὲ- ᾿Τονδὲ 
σεκδεχοται. 

Η ὕπερϑεν. Κυρτος ὄγχιςρ 
ἷ 3 , 

Ἁ ω- ἈἉ 

ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ 
αι δὰ Γεποορείγαη, 89 (5» φυϊάδμη [οι 5 ἴῃ ἐτείο ἤχα δ 
8: Ῥείποερα νεγὸ ἴῃ Οογῆσδηι ογαξδέ [4]|4πΔ ἀχάδη : 82 Ῥοξ 
ἤδης φιΐειαι ϑατἀοηϊαισι ΠἸυγηγαγαΐ ἱπξι]5 ΠΊΑΓΟ, Ξ ᾿ 

ὝὍπι τοῦ Ἱπιλὸς, ὡς πότε μ(ο- 
ναρχ δνἼαε» μέγω κοιραγξειν λέξ- 
γ4-"Ὁ Αὐσονίπας, ἥτοι Αὖσυγας, 
ὀνοιμοίζει. χὰ σημείωσομ ὅτι τόν 
αὐτοῦ εὮ λέγει Αὔσονας 7) Ἴ- 
ταλός. λέγον) ὃ Αὔσονες ὡπὸ 
Αὐσονθ-. ὕς φιρᾶτος μϑὸ δὰ χαί 
“Ῥωμίω βασιλόάσωα πρός τρῶν 
ἱςορέ! ), "᾿Οδυοτεῖ γιχρνὼς ἐμ, τῆς 
Κίρκης" ἢ, χτὶ τὸν ποὶ εϑγικὰ 
γεο' ψαν7].» ἐκ Καλυψξς “ἡγυνη- 
ϑεὶς πρὸ ἸΑΤλαντ" αφ᾽ ξ ὸ τὸ 
Σικελικὸν πέλαγ» Αὐσόνιον ς- 
χλήϑη ποτέ. λέγει αὐτοὶ φἡρα 
σὸν Λιγυςιχὸν ἘΠ) κόλπον» ἀρξα- 
μᾶσες ἀπὸ βορές, χἡ Φπήκογας ἕως 
τῆς Λαυχὴς πέβαιν ἧς Χ ἐν τοὶς 
ἑξῆς μεμνήσεταιμ. ἄκροι έ ἔξιν, 
αὕτῇ αδεὶ ἧς ἕτως ἱςορέϊ τω" ἄκρᾳ 
Δοκὴ πέδα καλυμβύη ἀπὸ χρό- 
οἱ. εἰς (ὁ χελόντῷᾷ τὸ ᾿Απέννιον 
ὀρ. ὡπὸ Ἵπειλξ δὲ τιν: ἐνο- 
μαζοναι Ἱταλοὶ, ἐἧς τὴ Αύσονες 
ὑπὸ Αὐσονί-. Ἰςέον ") ὅγ; χπὸ σῷ 
Αὔσονος τἰράγωγον Αὐσογῶς ὡς 
2 Αἰϑιοπευς. ἡγεμονό) “»γΧ πλεον- 
οἰσμιῷ ΖῈ 1γεἰγοὶ ἰυκτύλύ συ ιρότῃ- 

, 

: τ τ ἢ 
σιν» Αὐσον! ας ς ὃ τὸ Αὐσονιδέςε. 

“ Α ᾿ Ἀ 

ὋΟπ τὸν Σικελικὸν πορθ τὸν». 
᾽ “. , 

χαθ᾿ ὑποκορισμὸν ἢ “παρωγυμίαν 
πορθμίσω καλῶ, λέγων ὅτι ἥ Ξι- 
χολικὴ πέτρᾳ Ξικελικὴς ὡπὲ 
πορθμί!- ἐῤῥίζωδ. ἄνλως φέ 
γῈ πορθμίσε, φασὶν οἱ παλαμοὶ τίω᾽ 
ὡλιοσωγ ὅ ὅδι τὸ εἑλιόδυπκὸν 
πλοιοίοιον" ἣ χἡ τὸ ὡπλῶς μι- 
κρὸν πλοῖον. ὡς Φηλοὶ Εὐραπί- 
εἴης, ἔγϑα Κρησίαν πορθμί δα χρ- 
λέϊ, ἤγου" πλοῖον Κρητικόν. χῇ 
πίω ᾿Ασίαν ἢ. ᾿Ασιάσο, παρὼ- 
νύμως χαλέσε, ἐν τοὶς ἑξῆς ὃ 
Διιονυύσι( 5)». ̓ δτελξοτρον μὲν ὅτῳ 
ποιῶν σοὶ τὸ “ὡποκοριςιχὸν οὐδ μμοι5 

) ὁ σὸ μέδε ἀνάώ[κην ὅτως ὠπο-. 
πληρῶν. “Ὅπ ὅ μόνον Σαροω, 
ἢ νῆσος, ὡς τὸ Σαπφῶν ἀλλὰ 
Χἡ Σαρδὼν Ξαρδονί-. ὡς δυγό- 
γΘ-΄ οἷ ἧς Σαρϑὸν:(Ὁ- κόλποςο 
ὃ (ἢ χίωΣ Κύρνον. αἷεὶ ἢ Ξαρδὅ- 
ν᾽ κὦ Κύρνυ ὧν Ἰεέῳ τύπῳ ῥηϑήη- 
σε). φωάνες,.) ὃ “ὦ στὸ Διγυςτ- 
κὸν, Ἐῤ κα ΑΗ μετος 
τὸ αδεὶ πίω Κύρνον νῆσον ἐνγόο- 
τέρω ὃ τότε τὸ Σαρσδγιον. 

μέτ᾽ ὠρύε() Τυρσηνί δίθι ὧς οἷδιμῳ ϑουλάοσης ᾿ Σ ΠΏ ρονοτον " αὐτὰρ ἔτειία Ὡϑὸς αὐηγοὶς" ἠελίοιο 
ἐφε() Σ ιγελος βό(θι. αὐταρ᾽ " ἐγεριϑὲν 

ΕἸχεγυῦ ἃ μέᾳςε πολυκλύςοιο ΓΙ ον, ϑ6 ι ͵ ς δ: ἡ, ε' κι» Και Κρηοσης ἄκρης (ἥτ εἰς αλον ἡ πελὺ “ νένόδυχε, 31 53. ΨΕΙῈΈ ι [ 3 , ι Παρ θ ἱερίω) Γόρτωνα, ῷ ἡπτειρωΐς δὸν Φαιςον, 

32 "Τιῦ- ἢ «ἰϑαυγωζασω : χορίωγον τ ὑ Τργεχοῖ 77 ὁ μεν καὶ κραῦ ἐφημάξανϊο μέτωπον) 90 
Ναὶ μίω ἃ πεΐνυςοιι Ἰηπυγίζω ἔπι γα δ. ΝΕ ἐπ λυ νενς τῷ ᾿ ΤΡηΡ γΕΤῸ ΕΧΟΙΡΙς Ὑ γιτῆθηι [ ΤΡαΐοι 1 ππάα τηατῖβ, 5: Ψορῇις ἈΒΣΓΩΠῚ ξ αἵ ἀοίπρερο δῇ Ογέμμη (οἱϊς, 3: ΟΡ αι. οὈνενεϊξαν 

ΘΙΟΘΏΪΙΝ 

" δὼ ν᾿ ἥδ ἡ - 

Ὁ. δ ιν Δ -« τὼ πον δοδ ιν κυμμμνοιόε “".. . 



ΠΡ ΉΓ Η ΤΠ. 

οπἴεεϊιπι ἰητα ὅς Τηδιῇι5 εἴς, δείσηι τις δὰ 

Ῥᾳοίγπιπι 4Ϊ πΛᾺ 5 ὉΠΩΙς δοϊαιαγ, ὅ7 Αἴᾳας Οτγείΐδαιη ργο- 

ταυοηΐοσίαα (αποά 1Π ΠΊΔΓΕ να!άς ργοπηπεῖ, 388 Ἐὲ ταχέα (πογαπὶ 

(οτίγπαμη, 80 ΠΊΘΔΙΓΕΓΓΔΠΕΔΠῚ Ῥῃρίϊαπ,γ, 89 ῬγομππΊ, ἁγίθίῖο [] αἵ ἢ} τ} Ὑμῖ γος 

Πραιδης οαρυέ: 9 Εόσις Ἰρίπιπη Εἰίαπλ ἁγίδεῖβ νυ]σὸ ἀΐχεγαης ἔτ Ρη ρΞ::. 
«ἦρᾳῃ 1- 

τὰ 
φιουἽας5 ροηΐα5 : 

6771 ττοπίοι) 2) (Δυϊηθείατα εχρδηΐι εἰς Τ ΑΡΥ ρίδηη (ἡ ἔξγγαπη, 

ὑρῃ εζῷ τὸν Σαρόδνιον κολ πον» 
ϑείλοιοσα σεὸς γύτον ἥ Τυῤῥηνὶς, 

χαλέρμδμη, ὅτῶς. εἶ) τι σπαρφκειν- 

τῶι αὐ ΤῊ φεὶς βορῥὰν οἱ Τυρῥη- 

 ψοὶ, καϑα φᾷ. οἱ Γαλάΐ Τὴ Γα- 

λατικῇ» τῷ οἱ Λίγυες τὶ Λιγυ" 
σικὴ "καὶ ΟΣ τὸ τόσ Τυῤῥηνὺς 
πειρότας ποτὶ αἡρουδμες, ὁ συ τύνι 
συρὶς ὧν τὲ λῃσήεια " ἐμέίϑεν 9 
φεὺς ἡλίε, Φησὶν» αὐ γεὶς κὼυς- 

πὸς ὄλιςρίφε.) ὃ ὗ Σιχελιχὸς ῥ0» 

μέχει. τῷ τε Παχυύυ; ἐνώτολις 
κοΐ ἐχρωτρείς Ξιχελικὸ. κἡ τ Ζῃ 
τί “ίω Κρήτίώω κειο μέτώπα. 

ξξήπλωϑ 5 Ὥ5Ξ φησὶ "ἡ μέλϑι Ῥε 

Ἴονίς χύλπσε ὁπιφρεφύμλμῥ- Ἢ 
κυρτόμδμθ": ἕως χΣ ὠκεϊ. δρὸ Ὁ 
χυρτὸν εὐτὸν ὠνύμασεν. ἧς κὴ 
χατ᾽ δ) ϑυωείαν φεεϊόν]α μέχθι 
τὸς Κρήτης» ἀλλὰ χὶ εἰς τὸν Ἔ- 
νιον παρφηγδ)ονἼα.. συμείωσιι ὃ 
ὅπ γυ δὲ ἕως 45 Κρηπικἕ 414- 

τώσε {8 χριδ περαίνει, πὸ χε, 
λικὸν πέλαγθ᾽ " φερϊῶν ἢ» ὦ 
χει ὦ" Ξαλμωνί δ: αὐτὸ τὴς 
Κρητιχῆς ἑῴας ἄκρας φορφάγει. 
Ἔνϑαύ τις ὡπιςατικώτχερον τὼ 
λόγῳ διδὲς ἑαυτὸν, ἀἴοοι ἂν (ώ 
εὐώνυμον τὸ Σιχελιχὸν πέλα 
οὐτό τε “το Σικελιχὸν κῳλό- 
ῥδμον. ἐλλεὶ τα » Κρητικόν. 
φησὶ γὺ ἐμέ! ὃ Διονύσι ΟΣ ἐν 
ομήμωτι ἐπαναλήψεως, Ἔχ δ 
ὁρέων Σικελῶν Κρήτης ἀναπέ- 

“Ὁ οἶδμα, ὑφξητ ον Σϑημων’ - 
δ᾽ ἄχει καρίανα " ὅ λέγων 07) 
ἐρ τῷ ὠφτώπα “Ὁ χριᾷ τὸ τὸ Κρη- 
τιχὸν πέλα Ὁ». ὁνγ ὧν ἡ ὁ ὀρέων 
δ Σικελικῶν πίη]α.). χὶ Ἰσῶς 
υυοῖν ὄντων περῴτων πιὰ πελαγε! 

τἥτῳ, ἑνὸς ζ ᾿ Σικδμκᾶ, ἑ ἑνὺς Ὁ 
Κρητικᾶ, ποτε ὶ αδὸ “Σιχελιχὸν ἐ ὧν, 
σὲ καιλ Εἴ τοῖν ποτὲ 2 ἐν 4 ἐτέ- 
ρὕ Κρητικόν. εἰ δέ τς Ἴσως τὸ, 
ὧνῳ δι ὀξξῶν Σικελῶν, νοήσε: ἐν- 
πὶ 4990 ψμῷ πὰ Ὅρῇ τοὶ Σικελιχοὶ, 

σῦτε διυύαντοι δύο εὦ πελαΐγη, 
ἰδίᾳ υδι τὸ Σικελιχὸν, ἕως 
“5 μοτώπε Τὰ χριδ,. ἰϑγα, ὃ ἐκέι- 
δὲν τὸ Κρηπχὸν, ἕως Σδημωνΐσ 
δύ-. Ὅπῇή ἡ Τὴς Κρήτης ἄχεα. 
ἥτις εἰς ἅλα πολυ γένουχεν, ἡ 
πἰδὶ πίω Γόρτυνα. παρα;  εἶζει 
(τετέσι ποὶρε μφαίνει κ᾿ φαντάζει) 

μέτωπον χριδ ποὶς πύῤῥωδεν βλέ- 
ποισι. χὺ ἐντεῦ “εν ἕ ἔχει τί χλῇ- 
σιν. ὀνομαζομβόν χριξ μέτωπον, 
«ΓΕ 5) εἰδέναι ὅτι ἔξ ἡ «δεὶ τὸν 
Εὐ ἕνω πόντον ἕτερον μέτωπον 
κει, ὡς ἐν ποὶς ἐξὴς δ ρη ϑήσεταλ. 

ἀρκτιχὸν ὅρος» ἐδ) πίω) οὐτίω 
κἀκείνῳ αἰτίαν ὅσω γαλόρμϑυον. 
Ἴςέξον ὃ ὅτι πολλόκις ἔκτηνων τό- 
σῶν πόῤῥωϑέεν δρωμϑδων ζωϊκή 
Ὡς φανταεισία, πέμπεται ΟΣ δ- 
ἐκοιότη τοι. εἶ ἐπείτίω Ὄψεως. χὲ 
ὅτι τοιδ τόν πὶ πίάοων ὃ Ὄρϑαλ- 

ς χἡ «ξεὶ τὸν Εὔξεινον χὶ ὠξεὶ 
τί Κρήτίω, μέτωπα φαντείζε- 
Ταλ χρίδ. ὁ ὃ χτ πίω) Ν "εξ, 
ἢ μῦ9 ὅτω πῶς ϑεροσταίε- 
τον ἡ φαυῆμων πινῶν κρωτῴειον 
ε Φρύγιον . εοιχὸς γευεαχείῳ ᾿ 

φδησώπῳ τοῖς πόῤῥω εἰ ἐσηχόσιν:; 
εἰς, δ ὑδὼρ ἐἰένγαον καταρβῥέϊ» 
δ» ὃ ρῦθο» εἰς οίκρυον αἡ- 
τοματίζ ζει τὴ Νιύξῃ. ὁρῶ μᾶρ ΟῚ 
ἢ τοῦ πίω γξαφιχίε πέχὑ 
εἰειγὰς. εἰς λεόντων μμενυήμεαι τοὶ, 

ἢ τοιότων πνῶν ϑηρίων Φϑ97ο" 
(439} 



ΠΝ τὺ μ᾿ ώ μνλὐαυνες 
(μεὶ τὰς ἢ ὁρέων ἐμτυπουῦ- 9 αὐτῇ ἡ πόλις, ἈΝ" τὸν γὼ" 

Τοῖς κορυφὰθ» ὥς τὴς ὄψεως τοι- ς, 2ράφον, εἰπύνγ]α, - πόλεις Κρή- 
αὐ τα πναν φανταζομβύης "ἡ ποβ- “ τῆς (μέγιστοι Τόρωνα, Κυδω- 
ῥωϑέν. ἽὍπ ἡ Γόύρτυν Χὺ Εὐε ν “ψία; γἡ Ἀνωοσῦς. λέγει ὃ δ ω)-. 
τυνώ λέγεται χεισυλλάξως, "Ὁ τὸ τὸς χἡ ὅτι Τορτύνη δευ τεραΐ ει υ 
"γὰ χλίνε ται Γύρτωυν 6). ὡς φύρχυ- Κνωοσὸν χΤ' διαΐαμιν, χὴ ὅτι συμ" 
γΘ. τὸ ὃ, Τορτύνης: ὡς λεαί- τεῤηοτω πυτέ ᾿ὀνγήλομς» πείν- 
νήφ. ἱεροὶν ὃ σὐπίω λέγοι, ἢ ἐὧ- τὰς ΡΩ ὕσηχούς τὺ ἐκεῖ. 

πλῶς σα τὸ ἔνεδζον᾿ ἢ “Ομμει- Ὅπ ἣ Φαμςὺς ὃ ὁ Διονύη- 
κῷ ὦ ἡλώ» ὡς χὴ “μήρᾳ τοὶς πὸ- ἡπειρώτιδα λέγει; σδ)εῖ γε ϑαλάσ- 
λεις τω χαλου τος, οδγοὶὰ τὲ φυ- σης μδιὲ τα δίας κ'. Γόρτνθ᾽ ἢ, 
λαχτιχὸν δ ἐν οαὐτῶς. κτίζιμα, ἑξήκον]α " κου Τεσχ οἴῃ 5. ὑπὸ 

Ὁ ἡ Τύρτυν Ταύρα ἐκείνε 78 τίω Γορτυνίων. ὡς αὐτὴς ω Βρ»Ξ 
Φοίνιοσαν Εὐφώπαν εἱρποίσαν Θ᾽, μϑυίης ὃ ποιήσας δὶ ἐπῶν γῳ- 
ὃς Κρήτης (ὦ βασιλόῦς. μεγάλη ϑαρμές. 

20. χ ξλϑ ν᾿ 7" υρυυϑϑξισε τιπενεται ἦ- ᾿Αϑριας, ἄλμη 

Πρ: βορ ἐζω " αὐίϑις ἢ Ὡρϑς ἑστέρλον “υυδὸν 95 ς᾽ ἐβσει» 

Ἥντε ἃ τὰν πὐϑανολέται τυδξλρ]ο. 

1 ἐε ἐπέ: Διιοσοὺς σι Ἡπείρες. ἂν ἀπερόθοοται.᾽" ἐς Κι  ἰόγὶς 953 

τ Ια Δεξιτερίω χτ ἘΔ “χέιϑοι φαίνεται Ἰρλυρὶς αλοῖ. 
ιν ἐξερεύγεται. 
Ὁ, (ὐἱπ. δ᾿. ν μι τίη ᾿; ἐφύϑ» εν» ἢ ὑνυόδηίων πεδὸν οἰνδιρῶν. 

93 Τηο γεγὸ ἀαίαξαπη Ῥγοίεπά τας Α ἀγίππι (αἱππὶ 93 Αα Ῥογδα 
ΔΠῚ : (64 ταγίππι δά οσοίάπιτι τεσεῆπηη (τρις, 55 (Οὐμοά εξδηη 

᾿..4.1 “ντὸ ἸομίΠΊ αςοοῖπ ἀϊκογαηί. 55. {Ὅπι5. γογὸ σοηείηθδηΐες. θυ δέ. 
ΜῈ) ἐσϊῖ- ἸΠΕΓΑΠΕΙ σιπάθπη, 96 Τ)οχέγαπι δὴ τηδΠῈ ΠῚ σογηϊαγ ΠΠΎΓΙ5 ΓΕΥΓα, 
Ῥρπῖσε ἷ Ἃ- 91 Τ) Δ] πα γοτὼ ἔαρτα Γ γα, 1 Μαγέϊογαι [Οἱ απ νἱγογαπη. 

ἽΝ 481} ενκἄα!. ὖ 

“Ὅτι δ ̓ἸόνιΘ’ κόλπος υ τὶν δρὶς Ὑταλβ» ἢ ὑπὸ Ιονίς ἐν- 
Σιχελικὸν δὔφυύετω σὴς βοῤ- δρὸς ᾿Ιλλυεικῶ. λέγρισι εέ τινὲς 
ῥᾶν, αὖϑις ἢ χάμτηων, σοὺς γα τὸ ὑπὸ Γώζης μέχεις Αἰγύ- 
ξαπέει ὯΔ μυνὸν ἕρπε!» ἀφορῶν γε ασϑ (λα). Ἰόνιον λξ ΠΩΣ ὅ- 
φιοὺς τὸν εἰς πίω ἑασέοίαν ϑυύ- μρίως; ὑπὸ τὴς ᾿Ιδς. Ὁ τίω ἐκ 
λάατειν πεϑζϑηγθι υδρον ᾿Ωχεανόν. Νὴ Γαζαν» Ἰόνιω χωλυσί τινες᾽ 

Ἴσεον ἢ). ὅτι ὁ μόνον ᾿Ιῤνι(Θ᾽ κόλ- ἔνϑα ᾿βὲς (ἡ ἐν ἀγοίλμαῖι τῆς 
πος χαλέζτω, ᾿ὀνηὶ "ἡ ̓Ασίας ὃ ο Ἴξς5 ἧτοῖ τὴς σελίωης. Ἰὼ 5 ἢ ἡ 

αὐτὸς λέγε οι» ἡ ᾿Αδριὼς, ) σφλίυδη, χαὶ 1 τίω ῥ᾽ Αργείων σδ)α- 
Ασριαγὴ φγλ χοῦ, οἱ δ ἰκει- λεκτον. σῷ ὃ εἰνωτέρω ῥηϑέν] - 
Εἰςεενι τὸν ̓ Ιύγεον μέρος ἿΝ ἊΣ ᾿ΙώονΘ» ἰὸς ᾿Αδρίας ἱσόθη τον 
δεΐ φωσι. λέγεται ἢ ᾿Ιόγιος, ὡς εφ᾽ ἃ τὸ αὐ τὸ πέλα[ Θ᾿ κ ᾿Ὰ5 

τι Λυκόφοονι εἴς κεὶ Ὁ τῷ δειατικὸν λέξνάται. εἴ γχλοι Ἢ ὅτω 

ΑἸούλῳ» ὑπὸ ὁ ᾿Ιὅς. ογενήξωτο φασίν" ἔσιν ᾿Αδεία, πόλις ἐπι" 
γὸ ὠκείνη βὅς “βυουλόη κανταῦ- φανὴς, Ὁ παρ αὐτίω) “κόλπος 

ἰ 8:, οἱ δέ φασιν ὑπὸ ᾿ΙογίΘ- ἐνε- ᾿ΑΦείας, χἡ ποταμὸς ὁμοίως. κῷ 
γα: 

υ 

ζῶν- 



ΠΕ ΡΟΤΉΗ 

γαϑὴ ὃ», φασὶ. βοσκήμασιν ἡ ἡ ε- 
χῶ γῆ, ὥςε κχὶ δὲς τίκ)ειν {ῷ Τὰ ἐν!" 
ΠΣ χὺ σδ)δυμοτικεϊν. Ὅτι εἰ- 
σιόντι τίου Ἴογίαν ϑείλασσειν, χα 
υϑὸ τὰ σχαιὰ ἡ Αὐ σογῶν 
κέϊ ταὶ χώρᾳ. δεξετερία) 2 Ἅ7! 

χϑξα ἡ ᾿Ιλυείς ὄξι γὴ, ὅτω 
χουλομλμη ἐπὸ Ἴλλυειδ ὑκ Καφ- 
μμ6. ᾿Δδηματίο, δι ἐφύπερϑεν, 
[5 κ λέγει! ἐψυάλίων πέϑον ἐν- 
δρῶν, σιὼ τὸ μα γέμες εἢ) τοῦ 

»-Ὁ 2 3 ! ΨΞΖ 

Σ ΧΟ Ὴ σ᾿ Αὐ σον! ῶν᾽ 

2 

ΜῈ: μία σι εἰ- 

Τυρσϊοὶ ζέφυρ»ν» 

πμῖν, ΔΟΡΟΥΚΗ μον 
κι, φασὶ 5 χὶ τε Δληματέ! φ 
οἷν ὀκπειςτηοά 9. πο. εἰς τὴς χώ- 
δῴς εἶνα οἷα σριὸν, χῴταί γα, ἄνα 
γεαφίω" χὸ ὅδὲ νυμίσχλεσι λεῆ- 
στ, σπολλίμ σεῦ ζω ἀφελοιλύες 
σῷ Εἰς χιξφηλίαν. δ)χῶς Ω) τὸ 
ἔν Θ- λέ γέτω. κ᾽ Δαλειίτοι χὴὺ 
Δδηκωτέις "ἡ ἢ “πόλις αὐλαῖς 
Δάλριον, ἢ Δελμίνιον, ἢ Δέλ- 
μίγον. 

αὖ πέπία τοι" ἀσωῖθι, ἐυδὶ 
ἹΠΟλυτενὴς, φρχοσῆσι τὐξαόφομος αμφιτρίτας, 
Τυρ( ηνῃ ΣιχελῊ ΤΕ. ῷ ᾿Αδριαδι" πληθέσγ. 

πος 
ΓΟΟ 

τ Ὑάνεμον τε μοιρε ται ἜΣΩΣΕ ἑχοῖφη" 
“Σικελὴ γόπον, ᾿Αδγιὰ- εὑρρν- 

"5 ΛΑ Παντὶ νογὸ Αἰ οηϊούπι ἘΧρΑΠ Ια ἱπηπηοπῇις {ΠΏ Ππ5, 59 Τ᾽οηρὸ ΡοιΤοζ 18, ἘγΙθῈ15 ΟἰΓοα πη ἥτις πη θῃς, 
[Τῆυΐοο 1 διο]ο, δἴχυς Δάτιο {| ἀνεηίληζο. 
416 Δ16ΠῚ 1Π γΘΠ ΕΠ) αἸγίριε ἰγδόξαμ : 

ἠὰ: Τυιγῆεπο 
ΕπυΠυοά- 

τος ΤυγγΠΘΏ ΠῚ ἢ 26- 

ΙΟΙ 

ΡὮγΓΠΠΊ, 51] Π 1} ὨΟΐΠΊ, ΔΟΡΠΙΠῚ ΘΕΓΏΠΙ. 

“Ὅπ κἡ ἐνταῦϑα, ἅ . χα κοιν]α) 
κυειολεξίαν ἰὼ μὸν ἂπε τὸν ζο 
τό Αὐσονας τὸν πλατυτατον. 

ὅ γὺ ἐ ἐςένωται δὲ ὁ ΄ ποιότ 1 ,- 
ὡ μός. σὺ ἐπείγ4» ὡς κὴ ἐν τοῖς 
ζι] τότες ϑεξσπεῖαν» λέγων» 
παρᾳπέπῆα, τῶ ἀ ασέϊ (Θ᾽. πόλυτε- 
γὴς, Τειοσοῖς ϑα λάοσαις πδεί δ .9- 

μί;. χὰ δὺς: ἐπείγει. ποίαας ϑὼ- 
λάσσοις φπξιείλητῆαι ὃ τοι τ. 
Ἰὼ μός. λέγων πείνυ γρργῶς, ὅτι 
Τυρσηνὴ, Σικελὴ τε κ᾽ ᾿Αδει- 
«ἰ9) πληϑσῃ. τα “εἰπον ὅτ 
ἑκαίφῃ ω στίᾶ τῶν πειῶν ϑαλασ- 
σῶν «σούς πινα, ὥνε τον πεκμαί- 
ρέακ τὸν ὁλκὸν, οὐματίζει π- 

Αὐτοὺρ΄ υὐεϑ' Σιχελῆς 

Τώὼξε ἕτερίω, 3 

Ὁ Ε “" 
χροὸς ἐλΊΤΩ οἱδ' 

Π νΐΘ. ἐ ἐσ Λιβύης, νοτιΐω ὅ5: Σύρϊεν ἐλίοσων 

λιν χτί γρφγότετα “τῶ Τυρσηνὴ 
ζέφυρον, Σιχελὴ γότον ᾿Αδξιες 

᾿ ον φιλοτιμησοί βου): ἑγὶ 
οί χῳ ὀμϑείνοα πες Ζ ρας αὐ" 
λαοστις» ὴ ΚΟ. σεεῖς φνέμες, 
εἰς ὅς ἐχάςη τὸ ἑαυτῆς Φ συ- 
ρεἼκὦ ῥάμμα. ὁπῦιόν 7 πεποίη-- 
κε τόρ τότο, ὡς προγέγεσπῆαι» 
κὶ ἐν Τα)» Πρῶτον μὰν Διζυίω, 
«Ὁ δι Εὐρώπην, ᾿Ασίϊην Ζε; τεὶς 
χρεὶς ἥπιῖρας ὀμεῖ ἐνὶ ἔπει συμ- 
φἰξελαζών. σμωφίωσοι σ᾽ ὅπ ἐν- 
ταῦ ϑα, δὲ Τυῤῥίωυϊω) εἰμφιτεί- 
πίω. ἀνωτέρω: ἢ. Τυῤῥίωυΐ δε 3:- 
λέίαστιν εἴ πεν) ἐν διαφύρρις κῴτει 
λήξεπσν. 

᾿χρρύσ- 

((ῳ» 
ἥνπερ τε ( ουρόυπερίω ἃ ὀνέπαεσιν᾽ Οσ 

( 2 "Αλλη 

10 

|| κι πίααιο. 
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ἣ ἔρχομίνε. 

νεῖ» αγμε 
«ἃ Ετθγαπι, 

ἢ ἴεσο Ἔκ 
σ᾽ ὅρων ὉΩΪΤΕ 

κελῃ- 

Ψ. (οἵ). 

Ι κα ἐγαν- 

σία γυεϊ τως 

ΤΩ ΑΥ] ς 

Ἄν ΤΙΝ ΟΥ̓ Σ ΤΟΥ 

"Αλλῃ σι ἥτις ὠφαυρὸν ἐχή πύρον ἐὐδὸν ἐσ(ς. 

Τηλοϑεν ἡ ἐραομδλυΐω) δέεχστα ἢ πλημιμιυράϑδα, πόν τ. 

τ δ ψ6}}}5) ἔιρτὰ δου 4 πγ΄ τεγύδι ἐναῃ ει απἄληη δέξο !Πεης 15: Ῥοη- 
ἔπς {{1πίγτᾳ ΓΛΌΥ ΔΙΊ, Δα Ἐγα]θΠ 1 ΘΥΓΕΙΠῚ νΟΪν  Π5 ΤΟΣ ΑἸξογαΠΊ, 
Ζυαπὶ σα !ἀεπη ὃς ἰλεϊογεαι νοσαπέ : “6. ΑἸέετα νεγὸ, ραγναπι Βᾶ- 
θεπ5 Πηππι, “πὰ Ἱπία5. εἰ, 
αἰ τα ΠῚ ΠΑΓ5. 

ἽὍπ ποὸς τὸ νύτπια τὴς Σεκα- 

λικῆὴς χθονὸς ἕλκε κόλπος ΠΝ 
Διξύηφ» γοπαὰν Ξύρπν ἑλίσσων; 
χίυ) ἑτέεον πίω ὔευτέραν Σύς- 
7145 ἐφαμυρὸν ἔχασα πῦον» ὅ 

ὄξι. μικροτέφοι ἦσα. ἥπςε, φησὶ. 
τηλόϑεν ἐρχουϑύϊων δέχο) πλημ- 
μυειϑω πόντε. «ἑεὶ ὃ τὴς τοιαι- 
τις πλημμυεῖ δ. Θ- ἐν τοὶς “΄ 
ταῦ ται ῥηϑήσε!). σημείωσαι ὃ. ὅ- 
1: ἐνττιῦ δα ὃ πεειη[ητὸς τὴ ὑπὲρ 

πορϑέσει πὶ ΦἈ] νοτίων ἔχθή- 
σειτο, εἰ πτὺν «ῶρ᾽ Σιεχελικὴς χβο- 
νὺς πίω νοτίαν Ξύρτιν ἑλίωες. 
»"- 

Ι Ἐ9 

Ὡς μὰ ἡ βοόωσιν ἑλιοσυμῆοοι δ. 5 

Εκ σι ὁρέων Σιν λῶν, Κρήτης" ἣ ἀνα πεήϊα τα 

107 Ἐπηΐπιις φανοπίοπίοπη (α(οιριξ 

ποιήσει ὃ πἄτο πλειτοῖκις ἡ ἐν 
τοῖς ἐσέπειτοι. ὥςτε ὅκ ὀπὴ βο- 
ρείων μόνον ἡ ὑπὲρ α ποόϑεσις τί- 
ϑέται, εἴγοὶ τὸ ἔξαρμα τὸ ἐν αὐ- 
Τοῖς. δ ὰ "ὦ ὀπὶ Δ νοτίων. ὅ- 
δὲ οὐ ἀσ' πω" ἐσέραυτοι Ζῷ 
εἰς ὕψς ὑζ ζῆρϑεω», εἰ Ὁ "ἊΝ δὸ- 
κεῖ ταπεινοῖ, ὅγι Ἔ 63ὶ βο- 
θείων γϑησι τίω) ὑπὸς. ἐκδηλό- 
χατὸν ὄξιν. ἐρέϊ ὅν ἐν τοὶς ς- 
ξῆς, ,βορειοτέφη γαίης ὑ᾽ Εὐ- 
φωπεΐης, τότέςι τοὺς ποὸὸ βῦρφα, 
ὥς Εὐρώπης. 

Ἔξ (ϑμῳ 
ἐς 

οι- 

“Μακρρν ἐπ᾿ "ἀξολίδων,Σδμιρνίδιθι ἃ κ 29, ὙΠ 1Ν 
Ἷ 

Ἥν τατος ὀψέπσιν ἕωϊον᾿ 

Δοιαὶ σι’ ἐξείης τροπερώ φρλοσέσι δώ 
Ἰσμαρακὸ “ἢ 

ὁ ἔαμῆναι ἀκρίω. ΓΙ 

Δορθσθι)) 

πνοιῆσιν ἐλαμυνομῆραι τς βορέαο, 
Ὄρϑον ἢ φισιδωίθι. ἐπεὶ ̓ χοπενδρυΐζα κέίνται 

τοο 

Ναύτι ὃ πϑῷ τέων 

9. 

Σ δον ίζω σι, ἐπέρίων, ὁδὶ 

Ἴοσιχθε, ἐλχόμδυίδι,, “ 

οὐ β᾽ μ- 

͵ Ξὶ 

τεινείαι ἐς "Ὁ 

᾿Ιοσοῦ ὦ αρσθας πόλι.» Κιλίκων 

᾿φαράζωα ἄλαν γ κλιήσκθσιν [5 

“ραΐον ἐς πρηῶνω ἰκταινομδυ ὑων Κασιοιο" 

μι χῶ γα ῆς 
σρῦθοιν ἐς με ΠΣ 

᾿βορ ἐζωυ ἐπι κόλπίϑ. ἀπειρωνγ. 
᾿ πολλὸν δ δ [ύϑροιμ." ἃ αἴ γὺ δὴ [20 

“σωλἶγε γεφερυ Κιλίκων δἰποποιύετοι ᾿" αἰ ἡ:᾿ 

Τῆμῶν ἔπι ζέφυρον ςρε εηϊυ) ἐπερόιλγείαι ἃ 

ἸΠ.Α. τονηεῖηῖε 198 ΤῊ φάθ} τεδοσηξ νογέςοί δὶ ἄπο ΠΏ115. 
τοῦτο δέομέλ Ὁ γ}ς Δ ΘΠ 510}}15 Οὐ ἐχραπόίζαν [ ρογειριεαν 1 

, 

λυΐωυ. 

τὸ {Ἢ τηοπίι- 
πράᾳ 119 Γοἢ- 

δὲ 



ΔΑΝ ων ᾿ 

ΠΕ ΗΓ ΤΙ Ὁ 51; 

σὰ τη ογθΏ1, ΘΑΙΠΔΟΏΪΠΠΊ πΐαις χὰ ̓ Ῥιοπηοηΐοναπ), 1τ Οὐποά ων 
αἴσπηξ ογἰεηίαϊς Ογείας οἱξ ργοπιοπέογ πη. ὅ᾿5 ΑἹ ἀείποορβ ἐπο 
αΪΓογίι5. ἱπιαπηείσηξ Ὠγαγία, 15. Ὁ ΠτηαγΙοὶ ἢ ΔΈ θι15 ἀριίαέα θογθαο, ὁ Τρυπεὶδ, 
114 Β αὐγὰ {ρίγαητ!5, φιδηθοσαίάεμη ὃ γερίοης ἢέᾳ Πιηΐ, 115 Ναυξα 
ΔαΐΘΠῚ ργΙ πη ΠΊ,  ῬΗΔΓΙΠΠῚ ΠΊΑΓΕ ἀρροΠΔηΐ, "5 Ουοά 1π ὈΠΕΠΊΏΠα ς 
Ἰπσιπι Ρουτί ρίαν ΟΔΠΙ : "7 Ὁ ΘΙἋΟηΙαΠῚ νεγὼ Δἰξεγιιπη, Ὁ] εχ- ΤῈ, 

᾿ς ἐεμαϊειν τη (δοεῆσπι ἕεγγα, 118 ΠΠπη} αἀπίχιιο πγθθμη, ΟἸΠσππι ἵ δἐαηλω- 
τερίοποπη ργδίεγεηβ, τ ΤΗ͂Ι ΟΥ15, 411 {ΓΑ ΠΙΓΓ Ὀογεάτη νεγῇις, ἢ- ᾿7.5 ὅγπέο. 

ΤΣ . Φγ}}1 ΤᾺ 

γ ϑγπεοά, 

Ὠ115 Ἰπηπηεηΐ5, 129 Νοη ἴδι 
διαδεέ. 71πὶ ἐπ|πὶ ργορὸ "" 

Ἴδη ΠΊΒΪ ΠῚ ῬΥΟΟᾺΪ 2], δτὴ ΘΕΓΙΠῚ 
τ ΟἸΠΟΙΠΠῚ ἰεγαπ οεἤδέ, ἤδχὰ δἴτο : 

125 Τιτη δὰ Ζερθγγι: ςοπνεγίαι δγπιόζαξ πηήδπη. 

ἽὍπ μέλλων" ἀπτὸ τω δυο Σύρτεω 
μμοταξῆναι εἰσ ἑξὴς πὐειήγησιν, 
οήματι τοιζτῳ εὐ ἢ συμπλήξφω- 

τιμῶ ροίῷ Ὁ 7 χἡ σεμνῷ, Ὥς οἱ 
μδὸ βοδωαι ἑλιοσύμδροι ὅνο κόλ- 
ποι. ᾽γ ὦ ταῦτο ἢ πολλαχ ὅ «δ) οὶ 
σαφίυδειαν χε) συχναὶ ταῖς συμ- 
πληρώσεσιν» ἥτοι ἀτοπέσεσιν.. ΟΕ 

π᾿ ἡ “Σδημων (5 ἑώα, ὄξιν ἄκρα 
τὴς Κρήτης " ὥςωρ αὖ πείλιν. δυ- 
τικὸν ἄκρον αὐ τὴς. τὸ Φῷ κριδ μέ- 
Τώτον. πδεὶ Ζῦτο τὸ τὴς Σϑημανί- 
εἱὸς. ὡς αὐτός φησι. κρρίωνον. ἡ- 
τοι εἰχρωτήριογ» ἀνγαπέτηαι σὸ 
Κρητικὸν πέλαγος. μᾶγλον 2 ὡ- 

μι) κ, ἀπ ὁ περαίνεται σὸ εἰ τε Σ ι- 
χαλιχὸν» εἴτε χἡ Κρητιχὸν, ΤῊΣ 
σϑ μικρὰ ἔρητω; σέλα Θ᾽" 
κα ϑεξὴς ἡ Φαρία ϑείλαισαι" (ν᾽ 
3, ἡ Ξιδωνία " κχἡἁ ἐπὶ ταύτῃ 
πελώται ὁ αἰξὶ Κύφρον χόλ- 
πος. ἤγρυω ὁ Ἰοσικός. αἰεὶ ὧν κὴ 
μετ᾽ ὀλίγον. λελέξετω, “Ὅπ τὸ 
φείοσειν χυείως ΧΩ ϑαλαοσης λέ- 
Ἅ“1. φησὶν θυ δ Φείοσοισιν ἥ 
Ζ Φαοία κα ἡ Σιϑωνία ϑαάλασσι, 
᾿παυνόμϑυοι “πγοσὰς σμαρικὲ βεῤ- 
ῥὰ» ὀρϑὺν φισιθων] θ᾽» ἐπεὶ ὯΝ 
ἐγαντία κεϊντω “8 βοῤῥᾶ. εἶπε ὃ 
τὸ ΤΕΙΑΜοσίν, εἰντὶ Ζῷ ὀρ ϑουιὼ ται, 
γχἡ εἰς ὕψ αὔξονται τοῖς κύμα- 
σιν. ἐντεῦ δὲν 2) κ᾽ ἢ φεὶς, ὡς κὶ 
ὃ ποιητὴς; μελαίνῃ φεικὶ χφλυ- 
φϑεὶς» ἥτοι τὰ ἐπτυα ςοίσᾳ Ζῃ χύ- 
ρήθ. ὅγι ἢ ϑαλαοσία λέξις τὸ 

φαίοσειν» ὧν τὸϊς 76 Ὁμυήρε χαγλι- 

ον γίγεατῆαι. τὸν ν᾽ οβῥὰν Ἰσ- 
ΕΠ ΡΤ ΡΟΣ εἰντὴ τῷ Θρακιχκὸν, 

Ἴσχι εἴρα πόλεως Θράκης. Ἰ- 

τ ΩῚ ὅ7: πίω Φαρίαν “πίω 

ϑοίλειοσαι», ἥτις μῷ τὶ Κρητικὸν 
ὄπιν, ὡς εἰφη]αι, πέλα[. χ) 
Παρϑένεον κόλπον ἐχόλουν οἱ πα- 
λαμοΐ. κὺ ὅτι ὥς Σιέωνία χὴ 
Ἰωικὸς ὁ ἄσπτὸ Ἰοσοῦ πόλεως Ὑ Σ): 
«ἰῶγ 6)» ὅχω καὶ Φαρία διὰ τίω 
Αλεξανδρινἱα) Φαίρον. ἥτις δεὶ 
νὴ ἐ ὧν δεξιᾷ κειμδμη ᾿Αλεξ- 
αν δρείαςγ, πύργον ἀνέχεσαι μθγε- 
ς- "5 ἐμπυφσεύονα, τοὶς καταπλί- 
ὅσι, “ἑξὶ :} ταύτης τὴς Φάρε εἴρη- 
1. ὑϑι χὴ ἐν τοὶς εἰς τί Οφυσ- 
σεαν ̓ ῥηϑήσέϊαι δ χ ὅ7ε λό- 

Ι εἰς ̓ Αλεξάνδρειαν ἔχοις ῥᾶν. 
Ὅπ ὃ Διονύσι( δ᾽ τίω) Σιδῶνα 
χλίγωγ» ἀχολέϑως Ὁμήρῳ, ἐν 

» Σιδογία ϑάλασα», ἐπ νι 
οἱὸ πὸ τὴς ἀρχέσης δ χρόνον 
συφέλλει 3, τὸ ὁ τὸ « τίω ἀρ- 
χεῷ- διιοίως χὴ ἐν πὸὶς ἑξῆς» ἐν 
τί. Βυέξλον χ' αἱ [χίδιον; χὺ Σε- 
δύνα εἰν ϑεμόθοσαιν: οἱ 5 ὕςερον 
ποὶς ὅλας πλαγίας τὴς ΞΣιδῶγ 9 
Ὁ ὦ μεγάλῳ φὶ ιληγομᾶμας ἐ ἐκ" 

φέρεσιν. “Ὅῃ ἡ ἡ «ἑεὶ τίω Παμ- 
φυλίαν χώραν δάλαοσα, «δὶ ἰὡ 
ἡ Κύσρος, ὁ μόνον ΕΓωμφύλιθ- 
κῦλσ᾽ λέγίαι, χτ! ἐϑγικὴν 
τυπιχὴν χλῆσινν ὀυπτὸ ὁ “Ὁ ΜΙ Παμ- 
φύλων ἔδγες ̓  ἀλλὰ χὴ Ἰοσικὸς. 

ς 3 ὑπὸ 
ΕΣ 

ς 
᾿ 



ἀρ ΔΕ ΘΙΝ ΧΥΣ ἢ ΟὟ 
5 

ὑτὸ ̓ Ἰοτοῦ πόλεως κειμδύης μμέτοις 
ἔν Συρίας κὶ Κιλικίας. φησὶ γρυὼ 

ὁ Διονυσν ὃ ὅτι ὃ Ιοσικὸς κόλ- 
π᾿ δλχε]αι ἐπὶ βοῤῥᾶν; Ἰωού 
ἄχει πόλεως, Κιλίκων χεαν 
πἰϑσμείξων. τα τίω 5 τίω πό- 
λιν ᾿Αλξ Ξανδρος. ὀνομαιςὴν ποιή- 
σας: ὡς τὸν Δαρέξον ὀήει, νεκήσας. 
ἐκείλεσε Νικύπολιν- ὧδε ὃ κόὸλ- 
-Ο. ὡς ὃ Διονύτι(): λέγᾷ. ἃ - 
Ἢ τῆς τ Κιλίκων γὴς ἐλϑῶν 
᾿οὐϑυτ τερος. χτ' ἰσοδιρομίαν τιναὶν 

κάχε Ὑποπουυσείμβυ!δν, ἐκέϑεν 
ὡς ὃΨ ὑααλη[γε γνοθερῇ» τότεςιν 
ὡς ὧν 7756 15 σφε] αι) ὁ ζέρυ- 

Θν ἐπε εραὔγε]αι ἀλμίω, ἡρόμα 

ὠπὶ δύσιν χείμιηήων» κὴ «φεφόμε- 
νο-. χὴ ἀφορῶν εἰς τὸν ἔφυν. 
Σημείωσεω ἢ ὅπ ὕσκληγξ ὅ μο- 
νον. ὡς ἐνταῦ δα» ὀπὶ χαμτῆηεος 
λέγει," ἰὸν ἔςιν ὕτε χἡ ὁπ) ἀφε- 
Ἰποῖμα, ὃ ὄξι χαΐγέλε, ὀνοκζε- 
οι ὃ ὅτω χὺ ἡ ὑσειχὶς, Ὁ σὺ Ζϑι δ» 

εἰλλα τὸ πληχτκὸν ὃ ὁργανον λέ- 
θμῆρον ὅτω «οὶ τὸ ἐμ τειχῶν ὑ- 

εἰων εἰς πληχΐω συκρφ]εϊ δος. δέρ- 
μά γὼ ὑὸς ςεγὺν χὺ ὡπίμηχας ὠπο- 
σεμόμδροί τινες αὐταὶς ϑριξὶο κα 
τὰ μύκως τειχῶν, κείρᾳγἼ]ες» 
ὡς ὧν ἔχοιεν αὕτει ὅτω κε)έϊν 
φιϑηε τερον». ἔτυτῆον τοῦ μαςτ- 
γίας νὴ) 6 ξχφλέτο ὕσπληγπ, τὸ τοί-- 

ὅτο τὴς μάς! (6. ἐργαλεῖον. χὺ 
ἄλλως ἢ ἡ τοι τῇ, ὕασληγξ, 
πλέαα [ὖ ἀστὸ ὑείων “τειχῶν. 
Ἴςεον 5) ὅτι ““ρᾷ Θεοκοέτῳ ἡ ἡ ὑ- 
απληγξ εἴρηται, χὴ ὀπὶ παγίδι: 
ὀρνξᾳς τεϑειμένη; δα τὸ συΐκρ9- 
τεῖος, ὡς εἰκὸς», ἀστὸ ὑφριχδ ιν 
πλέγμα. ᾿Ἰσέον ὃ. κὶ ὅπ 
φόϑότως Ὡ ὑςοιχὶς ἐλόχβη πὸ τὴς 
πληγῆς ΠΩΣ ὅποῖον ὧν ἢ [ὃς 
ἐκεῖ δεν: : Ὁ δ ᾿ χαμηῆὴρ τῷ ἀγῶνος 
ὕασληγξ ὠνόμιαςτε!» σε τὸ τοὺ 
ἵσπες Ἐχεὶ φεοσεκτικώτερον χὴ 
πληοσεῖ χὺ νύοσεδς. ὅχεν ̓ ὰ γύοσει 
ὃ ποιῶτῷ. τύπος λέγε). ἐπεὶ 3 
χἡ ἐμ φοϑῖτε δρόμια οἱ ἵπποι ταῦ-. 
τα ποίοεσι, οὶ σῷ τῦτο κὴ ἡ ἀφετηεία 
ὕαπληγξ. ἔπ δ) χὺ νύσστι ἐλξ γ410.. 

Ὡς ὃ δράκων βλοσυρωπὸ: ἐλ οσετοι αὔκυλ Ὁ. ἕ ἕρπων, 

ΝΝοϑς, “ τ δι ὕπο πὸ σε βαρώώεται 1 Βρείθν. « ἀκβὴ 
Ξρῆν υδύῳ᾽ πτὼς κεινίδν, ἐλίοσεται ἡ εἰν ὡλὶ χξλπος [ς΄ 

ἡχυϊῶν, ἐν α)ου ὧε γῆδου βαρμυόμδυξθι. “φρο ρρῆσι. 
ἐπα "ΠΣ" 

μιῸο προ θὰ ΠΙαμφύλιοι ἀμφινέμονπτρ 
᾿οὍρσον ὄπι ρρξέξηνε Χαιδονίων "δη: νήζῳν. 
Σῆμῳ δι᾿ ἐγ ζεφύρο Τἰὐν  ρηήνς τὐλοϑεν ἀκρέω. 

123 11 διυέεηγ ἄγασο βπογγοησας νι νοϊαίδέον Πεχποίις τορέῃς, : 
124 Τανότις, {τ πος διζεπὶ τοΐαπι στανδία" ΠΟ ΕἾ5. Ἰα στΠΊ "ἢ [ἡ- 
σοὐεηΐε : ἢς 116 νοϊντίαν πὶ ΓΠΔΓῚ ἤπι5 159 ΙΒ ας, Πίης ὃς ΠΠης 
σναναῖῃς σπγρτεθι5. "57 Ημ}115 φαΙάθη χα συγρι ΠῚ ῬατρΉγΙΝ Π4- 
διίαης, 138 (ὐππηΐσμα Ρεοσ δ ξαν ΟΠεϊἀοηας δὰ Τηζ145. 129 Τ ῦ- 
ΠΙΠιΠ Δ πέθηγ παδεέ Ζερηνγὶ Ῥαΐζαγθαπι δητηΠ15 ῬΓΟΠΊΟΠΙΟΥ Δ. 

γον ὅΤι ἐκέϊν ΟΣ ὁ ἐν ἀλὶ κύλσ: 
ἐλίοσυ τοι, ὡς δρῴχων βλοσυρω- 
πὸς εὐρεμωμάωον ἕρπων» 
γωϑδὴςφγ ὑφ᾽ ᾧ πᾶσα βαρύνετιι 

ὅρε Ὁ 

ὝὍπ εἰ κἡ αὐ τελῶς κὴ ν μικξο- 
φρεπῶς5 ὅμως ὡς ἑξὸν ἰδ ῳ 
“᾿Ὀαξολαῖς, δροΐκοντι τὸν ἄχτι 
σὺν Ἰωσικὸν εἰκάζει κύλπον. λέ- 



ἀρ δ 

κονῇ: ἃ 

αὐ χάνι ἐδ εἰ 

δρεί)" ἄκρᾳ ἐρχομένῳ. ἥϑτο ὃ 

λέγε!» εδοὺ τὸ "ἢ σὸν Ἰοσικὸν 

κόλπον ἔνϑει χἡ ἔνϑα βαρυμύμε- 

γον ἢ φρεχραὶς ἑλίοσεονς δυασό- 
ρόὑτον κεχυμένον. χὴ πολι σὸ 
χεχλασμεενον» γ} ΧΙ “δῦ ὄφεις 

χαμαπτύλον ἔχονζα. Σημείωσαι 
οὐ ὅτι “γα (μόνεῖς τεὶς χαμπὰς ΓΝ 
᾿Ιοσιχὅ, ἡ “8 ὀφέεως εἰληπῆει σα- 
Εαζολή ᾿" χἡ «πὶ “το ἔχει, ἀξ φα- 
λῶς. δνδος, γὺ πολὺ ἔχει τὸ 
ταπειν ὃν. εἰ ὃ τοσὲτΘ- κύλπ- 
ὁλχῶ «ἰραξέξληται ὕφεως. δρα- 

᾿ γὸ σεοί ἀρμόσω φ 
ξολίω ἐμ πελάγπς. ΑΛΔΕΝ 
ἄξι᾽ πέλα [Θ᾽ εἶξ τηλικᾶτον πεὶ- 
εχξ αλέϊν ἑπλῶς σερείκον 7:, χῳ- 
παι( ἴλλει, τὸ 48 κύλπε μέγιϑ᾽. 
ὅρᾳ δὲ ὅτι φανερῶς ἐγτοῦ δα, τὸ 
βλοσυρωπὸς δὲ ἑρὸς σ ἐμῷ φέρε- 
χα, εδελουῦ τὸ ἀγειον. χὶ υσυ- 
σεσυφμέγον, φῷ βλέμμα. " Ὅπ 
ὥς τὸ ἃ ποτὲ ζ φερε ποτὲ 
δὲ ὀπητείνει, ὅσω χὴ τὸ νἢ η. χὸ 
ἘΣ γϑνηλεὴς.» ἐλέε “ηλοὶ σέρησιν" 
πὸ δὲ γήχ 7 - κύλπῷ: σδουψα- 
λείαν κυμαῖθ-.. "ὁπ ὃ Ἰοσικὸς 
κύλπους; ὃ ἸΟΙ Κύσεον. ὡς εἴρη- 
παῖ, εδϑεὶ τὴς γὴς χὰ Παμφυλί- 
ὧν ἔρχέ]αι.» «))ὸ χ) Παμφύλι᾽ 
λόγεαι. οδ)ήκει δὲ χὰ, μέχξι “ω 
ἀῤλιδλγίων γἥσων.. αἰξὰ ὧν μῷ 
ποὺ τὰ εἰρήσε]αι. ἔχε «ὲ τελαὺ- 
ταῖον σῆμα, φεὸς ζζγυς 9» τίω 

Πατείρων τέ ἥτις σ)ο- 

ΓΙ τ᾿ 5. 
εἰζει Λυκίαν ᾧ 7 χὺ Καείαν. σῆμα 
δὲ, χὸ σημεῖον; ἥτοι τὸ πέροις, 
λέγε! χΤί λό[ον φιλόσοφον. τὸ 
» σημεῖον» τετέςιν ἡ φη[οὴ, πέ- 
ἐς ὄξὶ γεομμῆς, ὡς κὶ ἐνγοζ- 
δα τὴς αὐειύε Τὰ πελάγας τό- 
τὰ δυ)ικὸν σὴ καῖ δι πεὶ ΤΠ τει- 
Εζ: Ἴςέον εὲ ὅτι Πάταρα χώ- 
λώχωι ὃ τοι τίΘ- τύπί-.- ἢ ὑπὸ 
Πα τείρα ὑοδ᾽ Ασόλλων. χἡ Δυ- 
κίας τὴς Ξάνθε᾽ ἢ ὑπὸ τῆς πατα-᾿ 
ἐς. ὃ δυλοὶ “Ἑλλίω ςὶ τίων κί- 
φὴν9 ἤτοι κιξωτόν. φασὶ γὺ ὅχι 
ποειτείραν ἀϑύρματα ᾿Απόλ- 
λῶν, ,πἰειεχ ες,» πέμμα αἱ τίνα 
ἐν δήμωτι λυΐξοο» χὴ τύξυ χὺ 
βελῶν, ἄνεμο»: ρπτίσεις ὄτὸ τῷ: 
γΘ᾽ που δίσκης» χὺ ὑπολαζὼν εἰς 
ϑάλαοσαν 3 Ξξαλε τίω Λυκιαχίμ), 
χὺ Τὴ ὡκεὶ Χεῤῥογήσω το!σηγα.- 

Ὑ»- ὅδεν χὺ ἡ χεῤῥάμῳσῃ τὰ ἱερο 

7 εἰν ται ᾿Απόλλ ων. Χὺ ἡ 
χλῆσιν ἀπὸ τὴς ποιούτης πον τὰ 

ἤτοι κιξωτῷ» ἐπέρσανε. κεφ τεῖ 
δὲ αἶξλ τότε κχἡ ποίου τῇ πὴς ἱςο- 
εἰα᾽ άταρος κἡ Ξάνϑος ληςαὶ, 
στ δὲς Λαπεῶνίδν, βίον ἐμ Ζὰ 
σειξατεύειν ὥποχς ἔ' ἐγ]. περισοί- 
μᾶροι, χκατέλυστιν τίω ΖὉ λης οἰ,- 
εἰν πλάνίω, δ, Τῇ Λυκίων γῇ 
σεφοόν]ες, ὠκηΐ βεζαίως ὡκεῖ, 
κἡ φυπὸ (2 τὸ τρεσβυτέρα Ξω»- 
6 ποτοι μος ἐκεῖ Ξάνϑος ἐχλήϑ 973 
χ) “πόλις ὁμώνυμος " ἀπὸ δὲ Τὰ 
λοιποῦ ἐχλήϑη τὸ Παταρᾳ. 

“ Φεαζεο διε ἐ ὀκ ὁ χείρ πείξαμ μδθ. αὐ ες ἐπ᾽ ἀπ τ 
Αἰγαίε πονποιο πλαίωυ ᾿ πίρρν " ὃνϑοώ πε κύμῳ 111 
Ῥηοσύμδυον γήξθισι «Ειβρέμετο το ἢ ̓ Σπουραδέοσιν. 
Οὐ γάρ τις᾿ “κείνῳ ὄνόνι πα: κύμα ὀφέγλει 
ὙΨψοι μθρμύξων ἐπερροιστύρρς αμμφιπεήτις. 
ᾧ Οὔρον δι᾿ ἐς Τένεδον τεκμοήρεται " ἐς ἔρου τοῦτ τς 
Ἴμξρον ἔργων ἑτέξονϑεν " διϑεν ςενὺ: ἔρσται αὐλῶν; 
Συρόμδυ. βορέζω δε ΓΙ.» ποντίδίθι. ζνδοϑι ποωσής. 

ς 4 Τῆς 

23 

ῳῶν:νφ 



“ σΌΡρες ΠΊΑΓΙ5. 35 1 Ἰπητεπὶ γεγὸ τη Τεπεάαπι [εγπηηαἕ ἘΧ ΓΕ ΠΊΠΠΩ, 
τ εἰ ]οροη- 
ἔπεις 

ΑΥΤΟΝ ὙΠῈ ΤΙ ΟἹ 
Τῆς δι᾿ ὕω» ἀἄσαεία φύλῳ, συτον επο ᾿Ασιδίθ. ἦ" α)ης 

Πρὸς νόπον᾽ ἡπείρο γὸ ὅπι πλατὺς ἔρχεται ἰδ μός- 

139 σρηΠπάετα [σοηξεπιρίαγο] νεγὼ εχ Π10 [ΠπῈ] σοηνεγαβ5 γαρ[α8. 
Δ (ἐρτοπέγιοπεβ, 1 ΖΕ ρδι ροπίὶ ναίταπι συγρίτεπη : ὉΡῚ εἴηη 
Πυόξας 132 Εγαζζαϑ [145 ΟἰγοΠλίγομη ϑρογαάαβ. 33 ΝΘΟΌΕ ΘΠ] 
Δἰϊαΐς 1Π1 ΠπΉ]ε5 Βπιλιι5 ἐχοίέαε "5: Ῥγοξαπδ πταγηηαγδηβ. 8115 

136 Τγηδγαπι Παθθης αἰΐεγα εχ ρματίς; ππάς { αὐόζιηι εχξ {τε ΠΠ], 

137. Οὐποά ἐγαμιίαν Ὀογεδηλ νεγία5, ῬγΟροητ θη] πγέγα τοΐα!η. . 

138 Εῆλῃς Διῖεπ {πργὰ ἹΠΗΠΠΊΕΓας σεηΐεβ Ῥαηἀπηΐιν ΑΠλῦίοδρ [εγΓδθ 

139 Αῇ ααἰγαπ). σοη ΕΠ πϑηΐ5 δηϊπ ἰαξας {πσοεάτε (γαύζιϑ8. 

Ὅτι αἱ Ξποράσες νῆσοι «δεὶ 
τὸ Αἰγαῖον κε νήωι πέλαγ." ᾧ 
ἀδεὶς ἐτερ9ς» φησὶ», κόλπος δα" 
λάοσης δψοϑι μορμύρων ἐναλί- 
χια, χύματ᾽ ὑφέλλει. αἄτιον (ὲ 
τότυ φασὶ τὸ πλῆνος τὴ αὐτό- 
δι φήσων, αἷς τροτφήοσοντα σὺ - 
«νὰ πὶ κύμωτα; ἐπανώςρεφει, Χὺ 
τὸ (υδεομὴ, βιομῦτερον κορυ- 
φέμδμα-. πολω) ἐγείρει τὸν χλύ- 
ενώ. “δοὺ χἡ δ΄ Διονυσι(" φησὶν, 
ἔγϑα χῦμα ῥηοσόμψϑμον γήσοις σπι- 
εἰδρξμοται Ξποεῴδεοσιν. αδεὶ ὧν 
ἐρεϊ ἐν τοὶς ἑξῆς. ᾿Ἰσέὺν δὲ ὅτι ὁ 
μόνον πέλαγ» Αἰγαῖον,» ᾿ὀνχδὶ χὶ 
“πειῖον τὶ αἱοὶ ἃ Φωχίσα, γίω ἱςο- 
ρέται καλέξυδυον Αἰγαῖον ἐνείνο, 
φὐρ αὶ δ' ἐκεῖ ῥέον]α, Αἴγαν ποτειμόν. 
“Ὅπ ὃ ἐᾷ Αἰγοῖς πῦντε πλά- 

τὸς πύρος., ἀπὸ Τ]ωτείρων ρχό- 
μνΘ-- εἰς Ὑένεσον κὶ Ἴμέρον 
“περαίνεται, ἐκέϊδεεν δὲ σενὸς ἔρ- 
χέϊαι αὐλὼν συρόνδυ» τεὸς βορ- 
ῥᾶν; ἕως εἰς τίω κῳθ᾽ ἡμᾶς ταὺ- 
πίω τί πρὸ τὸ πῦνῇς Ἐὐξείνε᾽ 
ἀφ᾽ ὃ κχὺ ὀνομοίξεται ΤΠρϑσοντίς. 
καλῶς δὲ ἐπε τὸν αὐλὼν ςενὸς» 

ΠΕ Τὴ σι ἐπι, Θρηϊχίο σύμ Βοσσύρο ὃν προς Ἰὼ 140 

Ἥρης “᾿ ὠννεσίγσιν ἐνήξαο πόρος" ἱ 
1 Σ τοινοποῦ (0). δὴ κεῖν(Θ.. ἀπουνίων “ἢ ἔπλετο πορθμὸς. 
Τῶν ἄλλων, οἵτ᾽ εἰσι 1' πολυκλύςοιο ϑουλροσης Ὁ Ὁ 

ὡς «εὺς σδιαφςολίωΣ “5 Αἰγαῖς 
πλατυτώτε Ὀγν7Θ-. ςενὴ γορ δὲϊ 
χἡ οἱονεὶ αὐλωνοειὴς ἔκτασις ὃ 
Ἕλλήασπον] Ὁ. «εὶ δὲ εἰδέναι ὅπ 
ἡ Γροποντὸς χὴ ςόμα ὡπλῶς λέγε). 
χἡ κ πρρῶνκης ἢ». «ούμώ πον], 
δυλαοὲὴ 45 Εὐξείνα, ὃς χῳτ᾽ ὡζο-. 
χίω σόν] λέγῆωι., ὡς μέ 8- 
λίγον εἰρήσέξαι. Αἰγῶλον δὲ πέ- 
λαῖθο, ὡς πισι «δοκεῖ» λέγ]αὶ, 
αὐρφὶ τὲς ἐν Ἑὐζοίᾳ Αἴγαι». τὸ- 
πον ὅτω χωλύμενον, ἔνϑω πο 
πὰ ἹἸΠοσειεῶν Θ- ἵπποις ἀγα πούς 
εἰ ὃ ποιητής. οἱ δὲ ἡ Αἰγαίω- 
να, πὸν ᾿Ομηερικὸν. ὡς ἐν τὴ ἴ- 

λιοίεῖν γάγροτῆσι. Ὅπ χἡ ἐνταῦ- 
δ ἰῶμόν τινώ πλατὺν ἱσορῶο 
φἰειεχόμθμον ὑπό 7 τῆς ΤΠρ9- 

͵ δόλο 3 ’ Γ᾿ 
ποντ Ὁ. Κῶ τὰ Αἰγαΐῖς πελώπ' 

ὰὼὰ “εν «Δ τ 
γρις, ὃς ξῷ Θ- ἱ χειρμᾶρί σ᾽, τεὸς, 
γύτον Φὲ χῳϑελκύυνθμ-, ἄσπετα, 
φῦλα τὴς ᾿Ασιώάδ:- γῆς ἀϊκαλί-, 
ζει ὧν οἷς εἰσι χὺ ἤχωγες . ΟἿ 

τίω) «Ρ πρόϑεσιν χἡ ἐνταῦϑω, 
δ) ΔΝ νοτίων τίϑησιν, εἰπὸν, τῆς, 
δ᾽ ὑ τῷ ἄσπετα φῦλα τῆαίνεται, 
φοὸς νύτον. χὴ ἥ αἰτία «φρφείρη]αμος 

2 δ 

8 σῇ. ᾿ ἢ 

δ᾽ Κυδμέας 



ΒΕ ΡΤ ἩἨΞΎΡΟΣ, 

8: Ἱζυδρμέως ὁ,ϑι μύϑος "ἢ αἰγαιδέαρ 1 εἰν ἀλὶ πέτρας 
Πλαζομδύαν, ταναιγηδὸν ἐπ᾿ ἀλλήλῃσι φέρεῶτ. 14 

Ἔκ 3, “8 οἰορμδυθ.. - «Ὅα ποπίαται ' ἐγύνοι Πόνίος, οὖν ορζσι. 
"5Ε Πολλὸς ̓  ξων,ᾧ πολλὸν ἐπ᾿ “᾿ἀνπολίης μυχὸν ἕρπων. 

149 Ἠλῃς 1{εΠῚ ρΡοΐ ΤἬγΔΟΙ οἴππη ΒοίροΥΪ, Ππεπ οἷ ἴὸ 
141 Τπῃοη15 ἹΠΊΡΕΠΠΙ ἰγαπαντζ, Ἰανθησα αππ εἴεξ. 1:5 Αηρυ1Π1- 
ΠΊαΠῚ (ἀπὸ {Ππ4 οπηηίππι εἰς θέαμα 145 ΑΠΟΓΠΠῚ ηυᾷ {πηΐ πη- 
οί πηαγῖβ. "1: Ογαπεαθ ὉΌῚ ἔτη εἰζ Ἰπηριυιάεηζοβ 1 ΠΊΔΓΙ σδιγε5 
4’ Ψαραῃΐεθ, σΠΠῚ {τεριξα [ [πε] 1 1ῃ {ε πιυζαὸ τποῦστερα [ΠΠΠπΗ|Π|εΔ]ὕ 
1415 Ἐχ εὸ δυΐεη) [Βοίρουι οὐε] ΔροΓ 5. ῬΑΠαΙταΓ ῥγορὲ Ῥοηίμῃδ, 
147 

“ὍὍπ εῷ τίω Πρ ποντίοῖα, σὺ Τῷ 
Θρᾳκεκὲ Βοαυόρε σἕμα δρὶν». ἤ- 
2ρυ» ὃ Θρφκικὸς Βύαπορ Θ᾽, ὃ ὃ χἡ 
Μύσι(" ὃν χα ζαὔξας ὁ Δαρέϊος 
“ὗεὶ πε τὸ ἱερὸν σόμο., εἰς Θρά- 
χίω δᾷξη" (θ᾽ ὃ κχὶ εἰς Σχύϑας 
ἐπέρασε, γεφυρώσας κὶἢ τὸν Ἴφον. “ 
τὸν 3 “Θρᾳκιχὸν Ζᾶτον Βύαπορον 
οἱ μνᾶν φάσιν Ἔ1) τοὶ χα Χϑηκηδό- ὁ 
να ὁ Βυζάνπον «εν " ( φησὶ 
“γϑν αδελ τιν ̓ ς δ᾽ Αῤῥιαγὸς, γι 
ἐλαύνει ὀπὴ Χρυσύπολιν» ἔνϑα 

ε “σὺ 
Οϑν. χἡ τὰ ἑξὴς) οἱ ὃ μμώλιςα ς 

“πὰ ἄνω Πόγῆε τὸ χῴλανδῦ ας ̓Ανγώ- 

ον ς 

πλε. Ζϑτον τὸν ̓Βύαπορον ἐγήξατο, 

φησὶ) “ποτὲ ἡ Ἰο βελεῦς ' Ἥρας. 
εἴμαλις ἢ σα, εἰ)ὸ χὺ Βύαπορ᾽ 
λέγε), οἱονεὶ βοὸς πόρ(Θ» ἐκείνης 
τῆς οἱςροπλῆ γ᾽» πδεὶ τς ΡΣ 
αγὸς ὅτω φησί ̓  “ πορθμὸς ὃ 9 χτὶ 

ὅ Χδηκησόνω χὶ Βυζανήιον; ὃ ὃ πῦ- 
ετὲ Μύσιθν, εἰγότι Μυσοὶ ἀντι- 
«πέραος ὥ κεν τὴς Θραίκης" ὕςερον 

τς πων δὰ δ τὸ συμφορᾷ 
᾿ τῆς Ἴςς) ιὼ χα! μων" Ηρας οἷ- 
Ε ὁ φρωϑέϊ εἰς τοὺ χώρες τότες 
ἀφιχάδις; κ χαύτη δ)ασπεραιώ- 

«ὦ σοι οἱ μῦϑοι ἐποίηζ. λξ ἐγ4 3 
εὃ οὐτὸς ὁ ὅτι κατά τινα» ὅχ ἀ- 
᾿ πὸ τὴς ῥηθείσης βοὸς ὗ τοιθτ᾽ 
᾿ Βύαυος 6). εἰλλ᾽ ὑπό τ ὃ ἐτέ- 

“εας ὀγύμαςοι᾽ ἥτις» φησὶ, Φρυ- 

γύκται περείσας τὸν Βύαπο- ᾿ 

1 εἰξ ναίτις ὃς Ἰοηρὲ 1ῃ ΟΥδπξῖ5 γεοθπη [εγρ τ. 

τ γῶν δλικήνϑμων, ἐμᾷ ἄλλει εἰδε- 
. «ὡς εἰς τίω ϑείλαοσο»» χὺ περεα- 
«82 ἀξλαζῶς τὸν χτὶ Χδηκησδδνα 
κ ΒυζανἼιον Βύαπορον. κχὸ ὅσω 
“ χα ϑηγεμῶν ἐκεῖνα γίνε)» κατά 
ἐπνα “πεοφοοίανο ἤγεν εἰαγτείαν, 

. ἥτις εὐεχελόύετο βὸν ἡγεμόγω 
«τῆς δδὲ ποιήσας. ὃ χὺ ποιήσειν- 
. Τὲς ὠκέίγοι ᾿δ)επεραιώσεινο ἐ- 
«σφαλῶς " (ἢ) μνῆμα, φησὶ, Τῇ 
ὁ πόρε τότο ἕφηχε βὃς χαλχὴ» 
ὐφέρῳ πυτὲνρ χεύνῳ ὑσὸ Χαλ- 
« κηδενίων ἱδρυδεῖσει. "ὦ τάχα ς ὧς 
“ χαύτες χορ πις ἐμεῖ τύπος χῳλέ! 
ξ ̓ Δάμαλις, ἕως νὸγ. Θραίκι» 
9 Βύαποξος καλέ!) ὑπὸ δ φῳρὸς 

δύσιν ἀμτᾷ οἰκέντων Θρᾳκῶν" 
ὡς πὸ δ ὠἀντιπέξων ποτὲ 
Μυσῶν ἔχληϑη» ὡς εἴφη Μύ- 
σιίϑ). ὃ ̓  Διονύσιν αἰεὶ τέτε 
λέγει!» κὶ ὅτι ςενότοϊ Ὁ) (1) ἐκέϊ- 
νος οἱ πείγ]ων ὄξὶ πορη μὸς ΔΑ ἀλ- 
λῶν. οἱ ϑιιλοίοσης εἰσὶ πολυχλύ- 

ςύ. τεβαςασιον γι τι τῷ στιό- 
τό Βυζαικῇ ςὐμεα7- ἃ εἰναι φη- 
ἕως κα δὶ κ᾽ Ἥρφ65] 5» ἱςοφεῖ. 

“λέγει ὃ ὃ γεωζούφ(". τι τὸ 
χ ᾿ Βυζαμ)ικὸν φόροι» Θρᾷιον Εύ- 
“ απορον χαλᾶσιν. ἔς; ΩῚ τέρα ςτί- 

ἐ ὅρον. Ζ8 μᾶρτοι εὐρ δε μϑω τὸ 
ἐ φενότοΐον ἐγ αςουϊδιεὸν Ὧι, «ῥεῖ 
“σε τίῳ “Θρῳκίαν Χεῤῥόνησον» 
χα! Σηςόν. δηῆασείσνον δὲ, χΕ' 

σὸν 

ς 

ν 

} 



26 ΔΊΈΟΝΥΣΤΟΥ 
“σὸν γωγράφῳ, ὁμοίως . σὺ σὰ 
“Σικελικῇ σπορθ μὲ κεῖνο 
σημειῶτέον δὲ ὅτι ἐμκέκοηῆοιι χα'- 
τά τινω διαφορεὶν τοπικὴν ὃ Θρα- 
πε Βύσσορθς Τὴς Περποντίδὸς, 
γἡ ἔςι βορειῦπερος μδὺ αὐτὸς» νο 
τιωτέρᾳ δὲ ἡ Πρρποήῆίς. Ἴσεον 
εἶὲ χὸ ὅτι εἰκριξέςερόν φασιν οἱ 
λέχρνήες ϑ Χληκηοδνα τῷ τὸ 
σύμώ 48 Πόν]ε" ἔνϑ χα τὸ μά- 

λίσω φἐνγόν; Ὁ ἅ ὁ ἐγ). κουτεὶ τὸν 

Διονύσιον» αἱ κυάνεαι πέβομ " γἡ 
ὅϑεν9 ὡς σὐτύς φησιν, οἰ γομλμθ)- 

«θα αίῆατω ὃ Πόνῖθ᾽-. δέ δὲ 
σκοπῖσοι ἄτε τὸν ᾿ΒλλήσσονἼον 
χἡ τί) ̓ Πρρπον]ίσα εἰς ἕν τι συν- 
οὐ εἰῆέον, 1 ἢ μάλλον ἐ τὸν πλω- 
τὺν Αἰγαῖον; χεῖα, χαῦ τα βορει- 
ὅτερο, ῥητέον. πρῶτον υϑὺ» τὸν 
ςενὸν αὐλῶνα σῷ ᾿Ελλησπόι ς᾽ 
«Ὁ δὲν τίω ΠΙρφ πον ] δα" δ τὰ 
βιρεώτερον τὸ ςέμα τῷ ΠύγΊα. 
ἔχει Ὁ ἀμφιξόλως͵ τοῦτοι δὰ 
ἥδὸ παλαμξς᾽ ὧν οἱ μὲ μόνα, τοὶ 
χατα ΣησῸν, Κ ̓Αζυσὸν; “Ἑλλή- 
απογῇον εἰπὸν ̓  οἱ εἴὲ χὶ ὅλίω πίω 
Πρραον]σδα. οἱ δὲ μέρος τὶ οὐ- 
τῆς χὸ ἐντὸς Τ]εείνθε: ἤτοι Ἥρα. 
χλείαρν, , ᾿Ἑλλησσόγῳ ἐπένει- 

μιν. οἱ δὲ χχά τι “Ὁ Αἰγοίε σε- 
λώγες τώ ̓Ελλησπόνῳ φεοσέϑεν- 
19 καιϑοΐ τὸ τείχα χ μος. ὅ ὃ- 
«ἣρ χἡὴ πλατὺν δ᾽ κεν Ὁ λέγε; Ἕλ- 
λήαπτον)ον. πότοις ἐὲ “οὐ φαανύ- 
εὖνθ. ἀκολεδειν ὃ Διονύσι(), 
εἰς τείω «γαμρέι, τὸ μεταξὺ Αἰγαίς 
ἃ Εὐξείνε ὕδωρ, ἐς “΄: τὸν 

“Ελληασόνμον ςενὸν σὐλῶναι» τὸν. 
ὅως Προπον 4), ), "ἡ ἐνωτέρω 
εἰς αὐτίω) τίω ΓΕροπονή οἶδ. ὃ 
εἰς τὸν μετ᾽ αὐτίω) Θρῴκιον Β6- 
ἀπορον. ὅσω 5 νοῦ "ὦ ̓Ἡρφ66]6)» 
λέ ἐγὼν τὸν μϑν Βύσσορον. τείνειν 
εἰς τί ΤΠ ρπονή δο.» αὐτὴν “δὲ 
γάτα διδδν αὰ εἰς τὸν ἐΕλλήσσονγον" 
(8 ὃν τὸ χάσμα {Ὁ Αἰγωΐε πε- 
λαΐγες. Ὅρᾳ δὲ ὅτι χῳλῶς ὥϑ9- 

ὡς τὴν ᾿Ασίαν ἦν ὅτε κο τοι δροι- 

Ἴισμὸν, ἣ ἢ μάλιςα, χῈ 

κίαν ὅτω φυγόν]ες» 

σέϑηχεν ὃ Διονύσιον. εἰνωτέρω ὁλὲὶ 
χω πορθμο τὸ» οἱ ϑωλαάσσης εἰ- 
σὶ» «“)αὶ ἴξὸ Ἰσως νομί ζογῇαι δυ- 
γος πορθμὲς λέγε ΧΣ, τῷ σο- 
πειμός. χατο τὴν συμήϑη χεῦ- 
σιν ὅτοι πορϑριὸς γῇ ποταμὸς, κὺ 
ταῦτα ςενὸς ὧν πύεος μεταξὺ ἡ δύο 
γριῶνγ᾽ ὠλλ᾽ αὐτὸς υδὸ ̓κεχλήρω) 
τὸ ποταμὸς λέγε. ὃ δὲ πορϑ- 
μὸς δείζετω ϑαλαίοσης. Εἰ) πό- 
99 ςενὸς. ἐχαν τέρω δεν γῆς μμεσο- 

λαξόμι-. Ἰςέον δὲ ὅτι ἔξ 
χἡ Κιμμέει ον Βύασορος ὃ “δεὶ 
Χερσῶνα ὃ "ὃ Μακαήικός" δ τὸ 
ςεγύτοίϊον; ἔἰχοσι σείτγα.» ἢ ἢ "Ὁ ὃ- 
λίγον τι πλξον. λέγεται δὲ Βό- 
σπόρος υϑῥ «γε τὴν αὐτὴν, αἰτίαν 
χγ ἐμεϊν(Θ)", ἐμ τὸς Ἰδς τὴς βούς" 
Κιμμέριος δὲ» δια τὸ παροικὸν 
ὁμώνυριον ἔων. ἕ πολυς λόγος» 

μὐνθ᾽ ἕ ἕως χἡ εἰς οὐ τὴν Βιϑυγί- 
αν. ἔς! ὃ Βόαπορ δ᾽ χἡ Ἰνογχός, κὺ 
ὁ πἰεὶ τὸ Βυζαγμαν ὃ ἣ τ. ὅχως 
ὕςερον ἐχλήϑη ΨΑ ἴδαμμία.- 

αἱ τὴν «ὐρφὶ 
τῦϊς ῥήτορσι λογρμθῥὴν παραφϑο- 
εοῖν Φωσφόειον ὀφείλων χαλεῖ- 
ὧς, ὡς φασιν οἱ παλαμοί. Φιλίπ- 
πὰ γὸ ἐν πολιορχί ᾳ «πορύξανῖος 
ἐἰσοσὸν κρυηῆὴν; δ) Ὲν οἱ ὄρ οσον- 
Τες ἔμελλον ἀφανῶς οἰξαναδωαι 
“Ὁ ὀρύγωα 5 ἡ “Εκῴτη φώσ- 
φύρ Θ᾽ ὅσαι. δᾷδας ὠκέίϑεν ἔφῃ- 

γε τοῖς πολίταις" ΘΑ πολίορ- 
Φωσφόειον οἱ 

ἐζχώειοι τὸν τύπον ἐχόλεῷ,. ἼΟ: 

τι “δὶ τὸν Θρῴκιον Βύασορον αἱ 
κυάνεαι πέβαι εἰσι, και τοὶ κυριὼ- 
γυμίαν ὅτω παλέρϑραμ" ὡς ὧν 
εὐνοι γί μλμ. ὃ ὃ Εὔξειν» αἶθά.- 
φίέπηαται; πολυὶς ὧν, " πολιυ 
ἐπ᾿ ἀνγατολὴς μυχὸν ἕργτων- χὺ 
ὅξᾳ τὸ εἰνοιγόμδυ 6). πεοσφυὼς 
ὃ ἐἰρηήομ» ὡς φεὸς τὸ σόμα τῇ 
σπόγε. πεὶς δὲ πέρας πωΐτας κὺ 
ὠγολθέας λέγει ᾽Ομηρικῷ ζήλῳ» 

ὡς 



ΠΥ ΠΉΤΉΣΣ 
ὡς ἐμεῦ ἔμψυνϑι ἢ, ἤδ» ὧς μέρε 
λαξῶν τὸ ὠπίϑεϊον. κχὺ μῦϑον 
τῷ φησὶ, πλαζομῆψας ποτὲ οὐ- 

ταὶς» ἤτοι κιγέ ἰας ἀπείκΊως, χῴ- 
γαχῃοδὸν ἐπ᾽ ἀλλήλεως φέρεδ. εἰ 
χὶ ὕσεξον,. ἐπειδὴ ἡ ̓Αργῶ παρέ- 
πλῶσεν εἰυτοεὶς. ἔση ἐφ᾽ ἑνός. 
φησὶ δὲ ὁ γωγράθϑ) οὐ ποὶς ἐκέϊ 
πε ἔσω “ἢ σόν δ) δυο νησί οἷαι" 
τὸ ΓᾺ τὴ Εὐρώπη σφε χὸς, τὸ 
δὲν τὰ ̓ Ασίᾳ. Πίνεϊωρος δὲ δα 
τὴν μυϑικὴν κίνησιν» κὶ ζὴν χαω- 

σὰς πες πέρας πλμῷ λέγειν 
Χὺ ἐπιρῆῤων ΤῊ σκληρῷ ταύτῃ 
ἀκα χεσνεΐναι φησὶν οὐ ποὶς ὃ- 
πηνίκα, ες ξεν αὐδῥ ἡ Ἰ ᾿Αργώ. 
γέγροτῆαι δὲ «ἱεὶ τύπων χκὶ ἐν 
τὸ ̓ Οδυσείᾳ, ἐν το αἷεὲ πλὰΓ' 
κτῶν λίγῳ. σὸ μδ τοι πλαζο- 

υϑύας. δαὶ ὃ Διονύσι᾽ ς ἐνταῦ- 
δά φησί, δίδωσι γοεῖν ὅτι δε- 
ΠΩ χὶ αὗται χῳτεὶ τὸς Ομῃ- 
οιχαὶς, Πλο[χταὶ λέγε, χαιϑοὶ 
“χὶ ρ»δ6]1Θ᾽. ἱσορέῖ, λέγων ὅτι 
«πλακτεὶς πρότερον οἱ Ἔλ- 
“λίωες ἔλεγον εὖ} σμτείς. εἰ χὸ 

ἐκληφώστιδο ἀδίως: τὸ τοιδτον Ὁ- 
μοίκώ, οἷ παρ᾽ ̓ Ομήρῳ Ξεκελιχοὶ 
Πλαΐκσαί. Ὅτι ἐπὴν Ἔὐξείνον, 
ὄπλεν σε δν7α, "Ὁ ἼΑξενον ϑά- 
λώσστιν ποτὲ καλῇ πων Εὐξει- 

γον οἱ ὕςερον, κατε οὔ μα, ἀφη- 
μμσμιοῦ, μιετεκίλεῷ-, Αξεν . 

ὶ ἐλέγίο (ταυτὴν᾿ δὲ εἰπεῖν ἐἰ- 
αὐξειν»., χατὸὼ τὸν Σοφοχλὴν) 

Τοῦ ᾿ σι ἤποι λοξαὶ ζ 

ΔΑΊ, Ὡρὸς 

ἢ “ τὸ μὴ ἔχειν νήσων κάταηω- 
γοὶςγ) ἢ διαὶ τοὺ πἰελοικβνἼας Ξκυ-- 
σπος. ἀνεπιμί ες βαρξζάρες" οἵ 
Ἢ ἐϊξενοϑύταν κ ἐσαρχοφοίγεν» 
χὺ ἐγϑρώπων κραψίοις ἐχξώγο: ὡκ- 

πώ μασιν. ἔτερφι «{έ φάσιν Ἥ- 
εὐκλία χεχαϑαφκέναι τοὶ τῆσδε» 
κὶ εἰς Εὔξεινον ωμρτοισχαἰνάσειι τὸν 
ἼΑξεινον, ᾿ἄγλοι δὲ εἰς Ἴωνας πξ 
ναϊγρυσι τὸ τοι δον «ἰρίςευμα, 9 
πίλεις πολλὸς ἐν τὴ «“ρφλίᾳ ὦ ω- 

αἦ. Ἴςεον ἢ ὅτι τοὶς παλαμὸὶς 
ὁ Εὔξεινθ᾽ πόν]Θ- μέμς Θ᾽ δ: ἥὴ 
κιϑ᾽ ἡμᾶς οἱ ὠπειείαν ξιόκει. 
Ὁ οἵ ἡ  οἶηεῖ ἐκεῖ, τίνος 

ἐνομί ζ ον.» καὶ 5) οἱ ἔξω τὰ 
«"λῶν, καθ᾿ ἡμᾶς " χὶ ἄλλθ- τὴς 
ὡςαἧξ ᾿Ωχεαγὸς τοῖς πότε ὑπε- 
λαμᾷάνοτο, "ὃ εἰς αὐ χὸν πλέεινο 
ὑξωχεανίζειν ὃ ἐγομίζε το. εἰὺ. χα- 
ϑεὲ πεφερῥέϑη.. τὴ χάτ᾽ εἰξοχίωΣ 
ἰδίως πόν]θ᾽ ε ἐλέγετο. χκαϑαὶ ὃ 
ΟΣ ὃ ποιητὸὴς αὐτὸν κφλεῖ ὧν 
εδεξ αὶ “πῦύν7ε κ» χῳλέοισι «ὲ μη 
πέρα σῦν) ἽΝ πόγῇε τὸ μυείον 

ὕφωρ. Ὰ δὲ τὸ κακόξενον 
εύσπλοον ἃ ἀμπῷ, χ τὸ εἰς πόγ]ον 
οἰ πελϑεῖν. ὅμοιον οὖ », εἰς 

μέγα κακόν" ὡς ΟΙ οἱ παλαμοί φά- 
σιν. ὅφ. μέχρι χὴ εἰς ἀρπ κρᾳ- 

τεῖ. Ἡρφ 9670. εἰὲ ἐξιοϑέαἼον 
πόνον τὸν Εὔξεινον λέγει, γἡὴ 
πελαγέων οἱ πεί νων ϑαυμασιώτει- 

78} ἱσορῶν Ὁ τὸ μῆκος ἀυτδ 
τὸ πσλάτΘ᾽. πόσων ςα δίων ὄξην. 

ἔσιξρχαοσι χέλ. ἀ,,ϑοι 

μ βορείω πε ᾿ ̓ἀνπολίζω ἢ ὀρῥώσα!, 
ἔσστχι δι᾿ ἐν ἃ ΣᾺ “δύω ἃ ἀρέχεσι χολῶν α!. ἴ1ζο 

Ἡ ! ζ » ᾿φνοΐκη, ά, πίω σε κλέιοσι Κα 2 φαμξιν" 

᾿ς Π ΎΚτΝ “κύης τῷ ̓ Ευεωπείης, 
Τίω ῥα κἴθι 
ΑἸ μρω " 

ἈΤίονες κι 8 κδνέυσι μέτωπον. 

᾿ ξιωίασιν ὀνλρίξαι᾽ 
“Ἀ Ι 3.4 

Ὁ ΚΣ τὸ 
, ἘπΗβα, α)λ᾿ ὅσον ᾿ ὁλχοὺς ὅπηι τρίτον Ὦμὴο “ ἀνύοση. 
ἜΣ 

27 

|] δή τοι. 

Ι Ἢ 9.- 
πηνυτίη. 

Ν ᾿ 

τὴν Κ, καλε- 

5]. 

.Π:" Ὀλ» 9.57 
ὅὲ τρί ἘῸΝ 

ἥ “« αἰγώσ- 

62). 



ὝΔΥΘΝΎΥΣ ΓΟ ᾿ 
Ἐκ τὸ σι ὸ ᾧ πύνίον ἴδοις δειϑούλαοσον ξόνἴα; 1ζ6 ' 

Τύρῳ ξειδῦμϑοον πὐθιησέίθ. ἀμμαίι ποξυ, ᾿ 

᾿Αλλ᾽ ἐπ νδυρὴς "" σημήϊα, δεξιὰ Τὸν] 5» ἱξτὰ 

[Μῶν δέ το. Ἰϑὺ διαγραφϑενία ὲ μέση δὲ ποι ὅει Καάραμέις 

Γραμμῦς ὠκιτῦς Εὔστυ» νὴ ἐς βορέΐω ᾿ ὀρρῶσιχ» τόο 

Σῆμαῳ δι᾿ ἐγ ἢ γερῴάων σκαιὸς πῦρρθ») ὃς ὅτι διοσίΐω 
, 

Εΐλέίσα φ-᾿ Ὁ φάλιγία, βία κεραεοσιν ἐοικώς» 

2 ὃ 

148. μας δυΐεπι ΟὈΠ μι αυΐἀεπι Ῥγοσανγιηξ ντᾶδ 149 δοπηροτς, 
χὰ δοιοαπι ὃς οτἱδηΐθαι ἐρεζδηΐεβ : 55 Μεάια γεγὸ Πίης ὅς τπάς΄ 

Ἐ Ήρον «ἄπ: ἄπ δπππεηξ ργοπιοηΐουα. ᾿7. ΑΙΓΕΓΙΠῚ αυάδπη, Τ ἀρογαυπεγαϊδ, 

βνηείαμε, πιο νοοδηΐ (ΟΑγΆΠὈΙη : "5 ΑἸζεγΙΠΊ δαΐεπ] ΠῚΔΡῚ5 ὈΟΓΕΔΪΕ, 

ΤηυΡΗποα., ἔργγαῃλ ἔπαρε Ἑσπτορεαι, 13 Ομοά αυάςῃι δροο ας ἃγιεξῖ5. γον 
οδηξ οπίοπι. 151: Οὐ φαλῦο οςοειπί δάγεγία:: απ} [ἀπηδη ΠΟΠ’ 

ἢπε 155 Ψιοίηα, [δα φυκηΐαπι [ΠΠΠΠΕΤῚ5] ΠανῚ5 1ηΈΓὰ τογτθ πη ἀθην 

ςοηᾷβοοτοξ. 156 Ἐχ ἢος γεγτὼ ὅς Ῥοηίῃπ νιἦδαβ Ὀϊπλαγε τ, 157 Απηπ 

διξα [Π|01] ΠΠΉΠοΠῚ οὐτνῖ ποχαΐ [{πη1] ἅγοι5. 55 Ψερὶπη [πονῖπέ 
δεν Ππγμΐδογα  ἀοχίογα ραγίεβ Ῥοπίι, "59 Ἀβέζα [πὰ ἀεἰπεδΐδ 5 

βαιοεημα ἃζ τηρᾷ εἰς Ολγάπη 5. “9 Οὐδ ἐχίγα {ΠΠεῈΔΠ| εἰϊ, ὃς ἴῃ Ῥογβᾶπη, 

ἐπργεάνοπιΣ {ροίξαξ, "51 δι ΠὨ]ΔΟΓΙ ΠῚ δία {Ἰπιασίηεμη ἡ σογηΠ 181 Παδεξ ᾧ ἢ- 

4 ἀραιγα [κπι, γα ράγ5 αἷνεί, 485 δὰ ἀπρ!σοιι 16 διπαδίαν ΠοχπΠῚ [ουγναΐι 

Ὑ ὐμἤγαϊες 

Βογραΐ1:. : ἐπουκμς 
ι ΓΑΓΩ] ΔΓΟῸ5 ΟΟΥΠΙθ 5 ΠΠΊ118. 

ἽὍπ αἱ “ἢ Εὐξείνε σύνες κέ- 
λόϑοι λοξαὶ ὠπιδέχουσιν ἀεὶ, 
τοὺς βορξίω τε χἡ ὠνατολίην 
δρόωσοα, κΧὶ ὅγῃ αδεὶ αὐτὸν δυο κο- 
λῶναι, ἤτοι ἄκρωι χὴ ἔξοχαὶ, 
ἔνϑα. χἡ ἔνϑα᾽ ἡ μδδν νοτιωτέρᾳ 
ἢ Καάρομξις,. “ἶεὶ τί) ᾿Παφλα- 
γόνων γίω, φυλώπεσα μέχρι" κὶ 
νὖν πίω ἀρχοκογονίαν τὴς χλή- 
σεως " ἡ «δὲν βορειοτέροι» ἥτις δεὶ 
τὸ σὰ χριοὺ μέτωπον» τὸ ἡςἪ 

ἂ χἡ ἀνωτέρω ῥηδϑὲν,. τὸ “ἶξί πε 
σοὶ Κιμμέρια, αἱ δὲ δύο οὗ τὰ 
ἄκραι ὅτως ἀλλήλαις ἀν)ικείμδυαι 
ὑψοῦ 7ε' ἀνέχουσι, χἡ ὀπὴ πολὺ 
τὴς ϑαλασσης εἰσεχουσι᾿ κχἡ ες χε- 
σ! μδὸ ὠγλλήλων ὅσον ὧν ὄλχᾶς 
πλῆν ὀξὴ τείτον ἥμαρ ὠνυσῃ᾽ ὅ- 
μως ἢ χὺ ἄμφω συμίασιν ἐνὼν- 
τίαι καθ διμοιότητο τινα, γχὺ αὐ- 
ταὶ ἢ} πλα[κτῶν πεῤῶν. ὡς ἐκ 

ἊΝ 

΄- ’ὔ 
Φ 

πότε οἱονεὶ δυϑαλάοσον ποὶς ἔχο-: 

σέρωδεν πλέοισι «δοκεῖν τὸν Ἐὖ- 
ς ἘΝ 

ξεινον» χολεομῆμης ὡς ἐν τινε δὲ" 

τὸς συμντελεῖ ὺς πίω ϑάλασξ, ἢ 
΄ Ν “ μ Ὁ ε ΄ 

οἷα μὴ οδἰχηομδμης τῆς ορῴσεω 
αὐτοῖς «δρέκεινα. ὑπηνίχῳ 

οφψἂν » ͵ ἣ 

αἷξλ πὸ μέσον εἰχρωτήείω 
“Ἀυοιῆο ὑτοί σε χἡὴ ἐκένοιν τὸ 
οδὴ χέω) λοιπὴν οἱ τύϊς δ)αφαῖνε- 
ὥτα ϑαλασ(» ὥςεῇρ ἑτέρων σευ 
πέεαν ὕπανοιχβέϊ ᾧ. μὴ βλεπὸ 
υϑνίω φρρήὰ. διαὶ γὸ τίω φᾷ 
ἐκρωτηοίων τοιαύτην εἰν ΘΕΟΊ 
«) ατρεῖ τά πως ὃ Ἐύξειν Θ᾽ τοῖ, 
πόῤῥωθεν βλέπουσιν εἰς πελάγ 
δυο φυκεῖ, τιὰ ἑχοτέρωδεν γιγαρμδέ: 

γ 



ΠΗ ΡΙΗ ΓΗ σφι -:. 
γῳ σφιγγθμϑυθ- πορθμῶ" καὶ τέ- 
τῳ τέῤσω φαίνε) διδύμιῃ 
ϑείλαοστι; χαϑαὶ 1: λέγει ὃ Σο- 
φοχλῆς. Ὁ τοῦτα ᾧ ὅ ἅτως. οἱ 
δὲ παλαιοὶ «ἷεὶ τότων ὅτως φρό- 
ζέσιν ὀγητομώτερον χὰ Ὁ, γρργότερον᾽ 
“δ ᾿Ἑλλήκσσονγ7 6. ἐκδίδωσι οος 
“ ἄρκῖον εἰς τίω) Πρρφπον]ΐ ἐῶ " 
Ὶ . 9ὲν εἰς τὸν Εὔξεινον, ὃ ὃς ἢϑά: 
“ λαοσός ὅξι πον πιά, καὶ μέ- 
“ σὸν γ ἄκεσι.: δύο φπϑςαπηγ ὅσι; 
ἢ ( δφχασοι οἰλλήλων α“ἑεὶ διοφλίες 
« περν]ακοσίες φεισδύες, χὰ συμαῖ- 
ἐ γρίσι τὸν μοτοξᾷ πύρον, "ἡ 7 ποῖ- 
“ ἐσι δύο πελάγη μεγάλα. ὕΟπ 
ὥρα Ὕψισύλη Ὕψιπύλειω,᾽ Α- 
ποίμη ̓ Απείμειοι, ΤΙηγελύπν Πη- 
νελύπειαν, Λαοδίκη Λαοδύκεια., Ὁ 
ἐρήμη, ,ἐρήμεια, χολώγη χολω- 
νεια" ὅτω ἡ Εὐρώπη Εὐρώπειω. 
ὸ τίω) Εἰδοϑέαν, δὲ, Εἰοϑέειαν 
αὐτὸς μετ᾽ ὑλίγα ἐρέζ. ὁ δὲ ο : ἀϑμώ- 
πισμὸς ̓ Ιώγων, ὍὍπ τὸν ν Εὔξεινον, 
ἕ λοξεὶς ἔφϑατεν εἰπᾶν πεὶς χα- 
λόνϑυς, τύξῳ ὠπειχάζ ει σετε- 
μύῳ Σκυδικῷ. ,Σκχυδικὼ εὲ τό- 
ξα: πε ἐκ κερῴτων. συκείμδμα. 
χἡ νάυεϑίς Ἐ) σηϊλέϊα, τίϑησι τοὶ 

τοὶς εἰαπλέεσι εεξιαὶ τῷ σόν]. 
ἥτοι ποὸὶ νόπα, ἐυϑὺ δγαυγραφέν- 
παν» τοτές! τοαϑέν]α χατ᾽ ἐυϑᾶαν 
γεαμιὴν, τ ὑπερξ ἀγα, τίω) Κά- 
εαμξιν, ἐκτὸς πισδζ τὴς γεῖμ- 
μῆς. σλὴν Ἢ φεὸς γύτογ, ἀλλ᾽ 

εἰς βορέω ὁρῶ. ἵνα μὴ σκολιὰ 
ἄϑητα ἡ 48 τύξε γάροὶ, «295- 
λογιζομλύης ὍΝ τὴς χαμπῆς τῆς 

Καράμέεως., τοὶ δὲ “Ὁ Πόνς: β6- 
ρει», τὰ τοῖς ἐξ τῆς ΠΙφοπονῖ - 
οἷος εἰαπλίοισι ,σκαμὶ ̓ ἢ’ ὁ ὧει- 
ςερῷὶ, οὔ μα ἔχειν φησὶ ΠΝ τὸ τό- 
ξε δυο κερῴτων " διοὶ τὸ κἡ αὐ τὰ 

ὁμοίως ποὶς 55 τόξέ χέρασιν ἐ-' 
πὶ δοουσὴν κωρταῦσι, «ροφάλιγ[α, ὃ ξ- 
καχέρωϑεν " μετώπε τῷ κειᾷ. 
Ἴςεον δὲ ὅτι ὥς 9 “Ἐὔξεινθ᾽ 
φποὸς τόξον Εἰχοιφτι!. ὅτω κὶ ἄλ- 
λοί πόποι πολλοὶ διαφύρως εἰ χεί- 
ζονἼαι φεός τινοῖς διμιοιύτητεις. ὅ- 
τω γὸ τίω Αἴγυηῆον. εελτωτὸν 
χεΐγωνον ἡ ἡ ἱςορία φησίν. ἐντεῦϑεν 
τὰ δύο Τὸ κει ἐτυπώϑυζ, μέτω- 
ποῖ» τό, 7: Κρητικὸν χὺ τὸ Ττον- 
πχόν. ὅτω τίω ̓ Αλεξάνδρειαν εἰ- 
κας ζοισι χλαμύς ρα τι τι κ᾽ τίω 
Ἰπιλίαν» χιασῷ " πίω Ἴζηείαν, 
βύςσῃ βούς “ὃ σίω Νάξον, ἐμπέ- 
λό φύλλῳ τίω Τὃ Πέλοσ δ", 
πλατοίνε πετώλῳ᾽" τί) Σαρδὼ, 
(νει ἀγϑρώπε" τί Κύπρον, 
εἴορ σερξώτα ᾿ τίω) Λιξυίω, 
“ραπεζίω οὐ μμοιτι-. χὰ ἀλλα ἢ ἀλ- 

λῶς εἰχοίζοισιν οἱ παλεμοΐ. Ξη- 
μείωστιι ̓  ὅτι τὸ βοιχέγαι τόξῳ 
τὸν Εὔξεινον πδειφροίζων, ὅτω 
φησὶ, Τόρνω εἰσέμϑμον αὔξιηγίθ» 

ἄμματι τόξε. λέγᾳ ὃ τόρνεν τὸ 
τορνουδές ἡ ὡς Λυχόφρων, φρύ- 
Ειλον τὸ φρο(ιλοφδεές. ἅμμα ΩῚ 
τόξε, τὸν συ δεσίμον “8 Ἔκχυϑι- 
κα τόξε, πδεληγὲς ἢ τὸ αἴειηζαί- 

ΨΟΨ ἥτο! χαιλπύλον.. τοιδτο δὶ τὸ 

ἐντετειυᾶμον πόξον " ἵνα λέγη ἐ- 
οἰχέναι τὸ 75 ἐὐξείγε πέλα [5 
χύξῳ ὅ σκολιῷ. οἰ)λιαὰ ςρογγύλῳ 

“ἀνοιδύῳ σοὶ τίμα) τάσιν τῆς να- 
ξᾷς. πδεόγει γὺ ἡ ω πεῖσις τοὶ χέ- 
ἔφτα εἰς καμπήν " "ὃ ὅτως ὑτὸ 
σχολιὰ γίνε) πδειφερὸς ἀσὶ τὰς ἐ- 
ψὰὰς τὸ τόξον. ὅτε ΗῚ ἡ εἰς βο- 
λία) ὄχειταϑὴῆ. τότε κυχλοτερὲς 
τὸ τύξον γἰνεΐ), χΩΙ τὸν ποιητίω. 
τὸ "ὃ αἰειηγὲς ἡ ὀπὶ ἀκίςρε λέ- 
κῶς. 

τὸ ἃ πυρός βορέΐω Μαιώτιδι. ; ὑδαῖαι λιμνῆς 
ἜΓκυ)" τῇ μδὺ τε πέρι Σκῦϑοι ἀμ δινόμον), 
ἸΑνὰ δι οὐπ4ρέσιοι, χοιλέσσι ἢ μητέρος; ΠΠὸνο, Ιός 

Ἔκ 

τὴς 



Ἰ]. Ἔν». 

διδν ΥΩ Σ ΤΙ ΟΥ 

Ἔχ σῆς "Ὁ Πόν]οιο πὸ μιυρίον ἐλχείαι ὕδωρ, 

Ὀρϑὸν Κιμμέεραθ “ιφ Βοσαῦρ οὐ ᾧ ᾿᾿ ' πάρα πολλοὶ 

Κιμμέφμοι γαίοσινγ ἀπὸ ψυλρῷ " "πο Ταύρε. 

163 (μας οἔριπη δὰ δογέαπη [ῬΟγ ΘΑ Ι τη ΠῚ 1 Μχοῖι 5 αηπδ. 

ΡαΪυ 15 16: Τηΐία {ππί. Πλπὸ αα!ἄδπλ οἰτοιπΊ ϑουἕῃα αΐγπα 1 Ὲ 
ΚΕ βεηέ τός ΜΙ ΠΠΠΠΊοΓ. νοσαηΐ φιζεπΊ πιαίγειη Ροητι: 156 Εχ 

μας οπἰπι Ῥοῃΐί ᾿πηπΊοα {γα τα 4618, 167 Β ΘΙ ΟἸΠΊΊΕΓΙΙΠῚ 

Ρεγ Βοίρογιπι : ἀρι αηεῖη λα] 165 ΟἸΠηΠγοΓ Παριταηῖ, (ΌΓΕΓ 
{ρίάο ρεάς ΤΑΙ]. 

Ὅπ ποὺς βορῥὰν Εὐξείνε ἡ 
Μαμῶτσις λίμνη, κὺ ὅτι Σχύϑαι αὐ- 
τίν ἐμφινέμον Ὁ, Ὁ εἰς σμ τί 
σεριαϑν). ἡ φησὶν ἂν ὃ Ἥϑοο- 
ἐ τος, Ταναὶν “γα αι ὅ ὄχέτι Ξκυ- 
“ 5ίη. ἔν Θ᾽ ὃ καὶ οἱ ἱ Μαιῶ 2) Σχυ- 
δικον; πολυαψϑρωπύτατόν Τε "ἡ 
ἄλκιμον. ἀνόρες γεωρχοὶ Χὺ πο- 
λέμιςαὶ. τίν Ἴ πτοιαὐτίω Μωῶ- 
τιν, μητέρα 78 Πόνς χαλέσιν. 
ὅϑεν κχἡ τότε τινὲς φασὶ λαχέϊν 

αὐπίω) τᾷ ὀνόμα θ᾽. μα γ 
ἡ ϑρφύς. οδ)ὺ ̓ γἡ ὃ αδειηγητίς φη- 
σιν, ὡς αὐτὴς Πόν]ς τὸ μυείον 
ἕχλχεῦ ὑσὼρ, Ὄρϑον Κιμιεοία 
εἶδα Βοασύρε ̓" παρ᾽ ᾧ πολλοὶ Κι 
Μέειοι ναίουσιν, σὺ ψυχοῶ πο- 
εἶδ ἀαθθυρ φασὴ «δέ τινες χ μὴ 
πολὺ ἐλάονε, εἰ) τῷ Ποιῆκς τίω 
ἕσπϑ μη τεεῳ τορτίωυ Μακώτ,οε,. 
Ἴςέον δὴ 7 Ὁ Μαμώτγις ἃς ἐγ.) 

ε σῷ ὡς ΓΙ) ποὶς παλαμοὶς. 

ὡς ἡ πὸ 18 μοί, μιμιώστω" χἡ μωα- 

ἯΤις «διαὶ 8 Γ ὡς ἀμτὸ 78 “λα. 
Ταυξρν ὃ λέ (γ4 ὅρΟ᾽ ἄλλο φρο 
“ὃν μῷ ταῦ το, ῥηϑησύμδμον ὄφον 
Ταρεον" ἣ βύρφόν ΤΙ τιῦμα ς-. 
κείνα τῷ Τοαωρό, ὑφ᾽ ᾧ κεὶντοῖ 

οἱ Κιμμέεξιοι» τὸ Σιχωδικὸν ἔϑνΘ)-. 
ἔνϑα χὺ ἥ Ταμεικὴ “Χεῤῥόννησ Ὁ» 
κιεγοίλη ὅσα. Ὁ» ὥς φασί ἜΝΘΕΝ 

Τὴ [|- ἐλοπονγήσῳ ξοικῆσ, χα) πὸ 
οὐἹ (μοὶ χὶ τὸ μεγαος» φ'κεῖ- 

ὑϑϑη δυσμιχὴ τιώ σύυμτ τὴς Μωμ- 
ὠπι8:0-. οἱ ὃ ἐνταῦ ϑα Σχύϑαε, 
Ταυεησχύϑει λέγον αι; ὠπὸ 75 
ἐκέί Ταύρε ὅ δρός, δοὺρ οἶδε Ὁ μ. 
691. ἱςορῶν νὰ οὐὐτὸς Ὀρὴ 
Ταμεινοὶ» Σκυνηκά. ζο ὃ Κιμ: 
μερίων ἥτει .» σοῖς εἰς τί 

Ὀδύσσειαν. τὸ 3). ὑσὸ ψυχεῷ 

ποδὶ Ταύρε, ἔχᾳ ἢ οἰ σεῖον χὸ. 
πεν ΟΣ ἡ χπὶ τί) δμωνυ- 
μἰαν ΔΨ λέξεων.“ 

Τοίη ἵὰ μθρφὴ κυδμγαυυγθίονς οὐμφι τεάτης. 
“7 Ν ὑν δὲ ποι Ἡπείρϑ μυυϑνστμαι ΕἰδίΘι. ἀπείσης, 170 
Ὃφ ἄρ ε: ᾧ ὁ 9 Χ ἐσιδτων ὩΣ ξηοις ᾿φφραςον ὁπωπίω 

βῴυ, 

Ἔκ σ σι ἂν οϑδαθρς τε ὼ αἰδοιέφερίθ). ἐ Εἰῆς. 
᾿Ανδρι ϑο ἀον γώοσον [ἢ ᾿ πιφαυπῴμενν τοὺ ἔχοι φτοῦ» 

γ} 

ρῶς Ὰ δ Λιξυῃ τεῦ. νυσμένηγ ἐς νόπιν 5 ε ρτφ. 

ΕΣ νότον, ὀμπολίζω, ΤΕ: 

Ὁ Τίμα ἰδὼν τυ λοῤθνν. ἡ ΦῷἢἜ» ἀκρὴ 

« 

σραπεζίῳ ἢ ̓ εἰδἴθιὁ Ομ9 ἢ 
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ΕῚς 

Υ 
,ν» 

ν 

ἡ 



ὡς... ὴ Ν 

᾿ 

ΕΣ 3) ἕο 
ῬΈρ,ΨψΨψ γν 

αν... Ὁ τεῖν Τ 

᾿λψ τ λὶ Αἰ Ὑ1:κ ἐ ὌΤ 
ἀδο το θεν ἐταῖτ ς Π 

πλιεκραδς,, Ὀδναδαδος 

Ων ΩΝ 

ὡντε: “ 

ΣΎ ΟΘΟΣ 
Ἶ 

ἃς Ἰλχᾶςς ἃ ς κὶ Ἂ 
: ϊ 

ν» γε “ ἘΦ 
. τυευν Ἢ ᾿ κεῖ. 2 
ἀρ μά, τὐκέψνθο τὐνν οὐ“. ὅς ΕΡΧῚ ᾿. 

4ὶ ἢ ΠΎΡΓΩΙ: ἢ 

Υ ὅρος ὌΣ Ἂ δε, : ) τὰς 5 ; « ᾿ς τ προανον γΠῚ 3 τῆρν, ψ λυ Νν ᾿ εἰ 
»" ᾿ 

Ῥε ᾿ 
"“: Ἷ 

γ. Ἢ Ὶ “Ὰ 
Ἷ 

ζ ϑισιοτς ταν τῖ ἣν 

4 

Ὁ τᾶν, 

σλτυλοος ' --- υἵ 

ταν ἊΣ 

ἊἽ 

ΟΡ Οα ὑῚ 
: Ὁ κι σπρνδχολιννιον 

᾿ξ ̓ ανγδυδιχο λιν υλϑ, ες ποδαυνλῖ, ἜΣ 
τον ᾶς, Ἴ .“--- οθελὲ ξι τνες ; 

κυ. ἢ ΐ " 

σοσανε, 6 πρνς ---- ᾿ ᾿ Ὁ 

μρρ ἈΝ  αγτ τ μεν: το ἰ,αελίν; 

, ΡΟΣ ἧς: λιν 

δ σώαν ἐν λολα Ρ). Ι 
ἄπ ρον ἢ} 

"ϑπὩπὐσυδνκι οροροὃ ΕΟΡΌΝ δ ᾿ Ἷ 
ς "οὶ ον ᾽ ψ ἵἿ 

“ὁ δῷ τὼ 

“ἧς ὙΕ1 εἿΛ 

με ΟΦ ΗΠ Σ τς 



Ε ΜΑΕΙΒ ΜῈ 
Ξ ΜΑΒΕ δῶαε..Ε 
" : 
ἰᾳ Ζεε: «ππεωζριτεῖθς ΠΡ" ι : 

Μ.' χὰ ἢ ἐν ; ΤῊ ΑΝΎΙσΌΜ  α, {έν σὸς : ππηξ ὀπὶ 

᾿ ἌΣ ΝΥ πως 55 ὑΣΤΑΟ ΕΣ ἘΣ ΒΑῚ ᾿ Ξ 

ἡδῈν Τριὰς ναι τ ὑμοιωᾶδα σα ΤΑΣ Ὁ ΩΓ 5 “ΠΑΝ ΤΩΣ ὩΣ Ἂν τ πύς ὁ καὶ πέσω : σέσο : 
που πος, ἤφέσεξισμτεεῖν, ωερές,, ΑΣ ολιαζἀεὲ ἘΞ , “ ὗ μ᾿ ΠΆΡΗΙ τ αν γημο ᾧ δ 5 τς οχρδιβεζις 5. ξευος ν ΓΑ - “32 μάλ Ἢ,» ΤΕ Οσμανυβ 4 το οίοες; ὩΣ 4 οϑθν δε τ 

“ ππαγασ "4 : ΙΥΡια πογνῦτυς 
Ζρηξωνσξαν ζρις Ἐπτεχι τ ογίέες μεσισν 
5 Φ: 

ΟΟΟΙ πες , 
νὴν “ναχανστεσς 

Πα τ Ρ τ ς Ὁ Ἦ ἐτίμα Ξ ὁ ,γαδε ΣΥΣ ΣΙΣ ὑ Αὐ το ΑΓ τς Ῥηδιιιι Γι θεῖεχια 55 

ὥν», “παῖ. ᾿ ΟΣ δεν Ὕ 
5" Ῥαρκή, δον Το  ι: Κα, 

ὌΚς, ας ς Ψ 

᾿ δ᾽ μ 
«7 ἐσογσηας 

ΖΕΤΉΤΟΡΙΑ 

Ἐδρ αηεογέςσε 

«“Ζελ ἐσγάσοσ 

“ο 

ΡΣ ξουνΩΣ 
Ὶ Ξ Ὁ ἐπηεσητεσ 
Ι ψεεσγίδις Οσφηεί Ζ Σ 2 σασισ 

᾿ ,. Τ᾽ αρπῖς “ε97- 
πα τὰ μων - Ν ᾿ ΠΗ 



 ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ. 1 

Εἰς μυνὸ ἡνὀξωυϑέσα" τιταίνετοι ᾿Ὠκεὸμοῖο " 
ὙἌΟΟΝ "γᾷ ̓ Δρβαξίης τεκμοάρετοι,Ἤ ̓ ἄγ ϑουλοίοσης ΠΡ ΑΥΟΣ 

Εὐρύτερον " πόρνη γα “ἢ κελαινών “7 Αἰϑιοπήων 
Τόν ἕτεξων. τυ ἀγα τιτωνεῖαι δας ἢ Ἔρεμξ ὧν. ι80 
ΙΠ αρϑνέῃ δὲ μεν μ αὐ διρες δηικλείεσιν ομφί ζω). 
Ἡ Μ' ἀιψρ ἤ τε ὁ ὀυγμδεξοσου “Σ πετυκίαι, 

Τὸ χα ΝΩ Ἰ χυδίοησι χοαζωςικ (0.7 φολιδξοσιν. 

τό ΤΑ [15 6 Π| ἔογηηα [εἰ] ὁ Ἔττΐδὶ πλαγῖβ. 179 Ν αης δαξεπι ἘΌΙ 
οΟπΕΠεητ5 εἰοσθαῦ [Δοιθπὶ πηϊνεγίας, 7: 01Ὲ φαλπαπαμα. ποη οοπ- 
[ρἱσαέας ; Παῦεδ5 ἔρθοιει [Ἱπγασί ΠΕ ΠῚ 1 615. οι] Θη} πίε! θόξε 
[ςοτηρτεμεπῇι :} "7. Εχ μος δπίοτη Ποπογαδιὶ Ῥ ὅς πιαβὶϑ5 γενθυθ πάις 
εξ ροῆ!5, [73 ἩΟΠΊΙΠς σούδη} Προγο ΘἐΠΠΈγθης Βηρι]α. 74 Νεῃ,- 
Ῥὲ Εἰδγα φαίάεπι Ἔχίεηία δ δυνατὴ [ἐγρίτ, 175 Αἰ διμίγιιπι ἃς οσ- 
τῆ], γε η 155 ἑογηγα ΠΠΉ115: 75 ΟΥῇὰ ρυιπλΐτη ἃ (σδάϊδιις, ἘΡῚ1 ηαϊ- 
ἀεπὶ Ἔχίγοπηᾶ "77 1ὴ (ερεπαιπι φοιμηηαΐῖα ΡοτΡΊσ αν ὐμηιΣ ἀπὸ [- 
πε νουὼ, ΑΓΔΌΙΟΙΠῚ ἴεν Πηδΐ ὈΓΟΡῈ τηδῦε 179 1 ΔΠΙΟγεπΊ. 0ὉΙ ἕοι- 

 γὰ πιστογαμη ΖΕ ΠΙοριτ 59 ΑἸτέγουππη, 48π05 παχέα ρου ρίαν (ο- 
Ἰαπι 1 Ἐτγεπιθογιπ). δ᾽ ῬῈΕΙΠ ῬαητΠογία δαΐεπ Ἰρίαπι ΠΟπΊη65. Ὁ Τρορίοάγα 
ρει Ιθεης ἤπιε]. 182 Αγιάα εηϊπὶ ὅς (χαλιὰ εξ, "53 Ηϊης ὃς ἐγ, 
ἴη6ε ηἰρτῖβ ἀπ τη ζζα (απ ΔΠΠ|5. 

“Ὅπ τὸ τῆς πἰεληγήσετως ἐγχαῦ-- (ματι γωμεβδικῷ τεβαπὶ οὔρῳ. ᾿ ἔ- 

δα, ; χβήσιμωον ἐκτιϑέυλυιΘ- λέγά, “ον: τίυ) ἄνω πλαεον ἐλάτο- 
ἐρῶ σοι τὸ τῆς γὴς εἑ παύσης αἰ σὸς. γα τῆς υὑπσ]ειγόσης, ὡς ὑπύκει- 
ὄφεᾳ χὶ ὅκ ἐσισδαγ» ἔχοις ἀἔφρα: ται. γχἡ γὸ τὴς Διξύης σεγᾷ.) ΠΟΥ 
φον ὁπωπὴν» ἤγαν ϑεώείαν ᾿ ὧν ὀξυνύμδυα ποὶ Φεὸς τοὺς Γασεί- 
ὃ Τασε, γεφαρός τε γχὺ αἰοοιέςε- 694. Τετίοι τὰ ἑαπέεια " ᾿δυρυ- 
οϑς ἐἴης, τος ἐγνοῦσι τόδε πείν-- "62 ὃ ἢ ποὸὶ τοῖν ἔα, χὰ Αἴἰγυπῆον. 
νι αἰεληγόμδυ᾽. ὡς ἘΔ Τῆς σε- χἡ ὅτω μὴν οἱ δῇ υ παλαιῶν ἶκει- ᾿ 
Ἰευγήσεως πέλ), τίυ) “8 μμα- ἐξ εν οἵ χὶ ὃ συωτρέχοισι 7α 
ϑητοῦ γνῶσιν. εἶτα. Ὁ, τίω πρὸς Διονυσίᾳ σευπῷ, λέχρυῆες, ὅ ὅτ ἡ 
Ἰἄλλες ἐγνοδγ]ας ὠσ᾽ ἀμυπξ σδ)εῖα.- Λιζύη ἐς μυχὸν υδρ οξύνε2) Ὦ- 
σκάλίαν᾽ τότων ὃ τέλ- ωδϑις κεαψοῦ τὸν φεὸς τοῖς Τα ϑδείφφις, 
1: ὧμ 41) δε δωσκομῆθων παίῳ. σὸν ὅρον 5 οὐτὴς τὸ ᾿ἀνφύτερον 

ᾳ δὲ τὸ αἰδοιίςερος, ποιητι- ᾿Αρᾳξίης͵ τεκμαίφε.) ἀμ 8α- 
ἃ ὃν. ΟΣ μέτρῳ χθή- λείοσης. ἄλλοιφ «δέ τισι «ἱδκ 5 σλὰ- 

σίμον. χεῖ) 5 ἡ λέξις κ᾽ φϑοὶ χεῖαν υϑὸ εῷ ὑσυτείγες, γεαμ- 
Πιγόρῳ, Ἴ ἐκεῖν). δὲ χὶ ἀφϑυ- μίω τί βοκείαν παραμγμαλίτιν, 
γέσερον λέγει; χὴ ἄλλῳ τοιαῦται. οἰ πεναντίοις 3 στῆς, σεγθτέξαν 

Οπ τὸ τῆς Διξύης εἶσος ἄγλοι ὑφρτείνεζ» τί πρὸς τὴ Αἰϑιο- 
εἰς ,ὀρϑογώνιὖν 7 χρταιγρῦ- πίᾳ νοτίαν ᾿Ωχεαρῖπιν πλαϊειὰὶν, 

(ΟἹ τείγωγον᾽ ὃ ἢ Διογύσιός φ8- ὡς τῶ τὸ οἶα τοιότον, οἷς ὁ πτί- 

ἵν οὐ τὸ σραπεζείῳ ςο!χέγοας οἠΐ-- γυ ἄν τίς εἰ φδ,κοίτο; ἢ Διογισίῳ 

Ά. “Ὁ: 
) 



ΔΙΟΝΥΣΊΙΟΥ͂ 
Χ Ὁ 

σροσέχειν ϑέλων Ὁ τῇ φύσει τὰ 

πεόγμα! θ᾽. φασὶ ἢ οἱ παλωμοὶ 
ὅτι σὺ χρωπέζιον οὗ μα, χα μεδες 

κὴν ἀνάζκην ἐνταύϑαι ἔχει ὧν Τὴ 

ληγύσῃ τὸ δέχρονον. ἄλλως 

γὼ «δὶ δφϑύγ 76; φασὶν» ἐμφέ- 
96). ἀ γὼ υὑσοκοοίζετω, ὠπὸ 
τὴς ραν πιέζῃ» εἰλλ᾽ ἀπὸ «ἢ τρα- 
“πεζάς γίνετωι, ὡς πέχα τ πά- 
δε σεωπεζέων τοι τοραήφοσι 

χξο- 

υδόων. σραπέζαμς, ἱγαὶ τὸ φΕρ- 

ῥὸν τῆς βάσεως. Λιξύη ἢ ἡ χῶ- 
δῷ λέγετω. ἢ ὠπὸ γιναικὸς ὅ- 
ἐιωνυΐμε, Λιξυης» ἐηλα[ὴ τὴς Ἔ- 
πάφε ἢ «οὶ τὸ 18 τύῦπε αὐχι' 
μη69ν» τω Φ΄δαγεαμαώτσμόν 

πινα» οἱονεὶ λιφύη τὶς ὅσα» ὡς 

ἐλλιπὴς ὑετοῦ. οἱ Ὁ «»οοὶ τὸν ἄ- 

γέίοον σὸν λίία, ὡς ὠκει δὲν ́πνς- 
ογ]α. ὅ αἣρ “δοκεῖν ἔοιχε χἡ τῷ Δι- 
ογισίῳ: κα δα τ ὄεὶ τεκμή ρος 
ὠπτὸ “τῆς πειρη χὴστῶς ὡμπτθ πὴς 
τρια) ΤῊ 45 ἐς λίξζα, μδὺ Λιξυία, 

ἐς σι σ")γοὶς. ᾿Ασίην., Νικίας δέ 

τις φησὶ πος χρεὶς ἡπείρες ὠμπό 

Τίνων χληδίιῦ ὦ ἀνδρῶν, Εὐρώ- 
“6. ̓ Ασίά. νὴ Δίζυσ-᾿" ὡς τρ ἡ 
ἄλλοι ,μνείοι. τύποι ὠπό ΤΟΥ 
φηροσωπῶν εἰ ξίων λύγε ἐχλήϑηζ " 
ὁ ὠπὸ Περσέως. ἡ Περσίς " "ὃ 
Κρήτη» ὑπὸ Κρητύς" χὴ ̓Αφοικὴ» 
ὑπὸ [Αρρα τινὺς στιμεχ εν μελήσειν" 
16. ΠΝ ἩΗραχλέϊ ὀπὶ ποὶς Τρρυτ 
ὁνό βὅς. χὶ ὄγλοι ἐπ᾽ ἰλλωγο 
ΣΞημάωτέον 5. ὅτι ω μέρΘ- ἡ 
τὴς Λιξύης τὴς χώεος, δεὶν ἰ- 
ως ὅτω. χαλύμενον Λιξύη. οὐ 

2ρυὼ τοῖς παλαμοὶς δδεἰσκορμδυ τὸ, 

εὐμφοτέρας Λιξύας. χούτο ὃ τοΐ 
ἐμφαίνει χὶ τειχὼς ω Λιθυίω λε- 
γε, τίώ τε ὕλμῳ χύξον»ν᾽ μέρος 
1] αὐ τὴς. εἰς εἴσο Διξύαρ" ὑσυό)αι- 
εούρϑμον" ὥςτε χ Φ ̓ Αρμενίαν χὴ 
Καποϑδοχίαν εἰς πολλαὶς Καπ- 

ποιδοκίας χἡ ̓Αρυϑρέας οἱ παλαμοὶ 
γεμτοι τέμνουσι. τοιὅ τον δὲ τι τὺ «ξὶ 

δ Ασίας ἐν τὸὶς ἑξῆς ῥηϑήσεϊ). 62) 

, 
« 

υϑύτοι τὴς Εὐρώπως ἔμπαλιν, γέ- 
ρνεν.- ϑμείνης γὸ μέρος τὴ οἴξηρέ- ; 
δῆ. ΤῸ λέγε Εὐρώπη; ὡς ἐ 
ποὶς «δὶ Εὐρώπης λοχϑήσε!). ϑη 

ὀῦφον ὃ ) πίω Διζυίω ἱσυρᾶσι 

Ἵ 

ἡ 
ἡμον πίω πολλίω, ἔλαφος, 

β 
ε] 

ἄν 

χ) ἔς 
ἢ καὶ ὃς ἄγιθ᾽ ὧν αὐτ Ν 
σιν, ὡς οἱ παλαμοὶ λέ ὀγόσι. «δ 
καὶ ἢ ἡ ἡ “5 τεγρώρα χεῆσις :- 
κεῖϑεν ἀὐφεϑύδαι. φησὶν θυ: Ἣ- 
6.5]... ὅπ Τέοσιρῳς Ἱπσατός 
ζάνγνυναι; Λιβύων ΝΠ 
λίμμες ἔμαϑϑον. τὸ ποσϑτον 5) Χ) ἡ (φα- 
σὶν) ἡ Διξύῃ ὑπολείπε) ἐῷ “Ὁ πεῖ 
σον ἐκοιξῶς εὖ) μέρος τῆς οἰκιε' 
υϑρης. ἍΘΙ πίω εἰς πεία 
μίω), ὥςε χ συμ τεϑέϊσοα εἰ 

Εὐρώπης» ὅχ ὧν Ἐξικάξεν ἢ “ 
ξῃ τὴ ᾿Ασίᾳ- πῶς ὧν ουὴ εἴη 
σείτον τὴς ὅλης οἰκέμϑμης, ἡ 
ἀὲ εἰς Τεταρ Τῇ (αύθιον φρόσλο- 
γίζεται " Ὁ χὰ ὃ Διονύσι. ἐμ, 
φαίνει ἐν αὐδὶ τὴς Ασίσ λό- 
γω. Ὅπ᾽ πορϑοτὴ ἐντοῦ ϑὼ ἐπεὶ 
ναλήψει, χρᾶτω, ἐν ΨΥ 
ἐς νότον ξρτε!» ἐς νότον, ἀντολί ω 
7έ5 ἐπανϑηαξωῶν». σι κάλλος ἢ 
σεεὶ ,σαφίυύφαν, κὴ δὲς εἰπὼν ἥ ἱ 
ἐς νῦτον. Οπι αὶ χίω) ᾿Αρφείαν. 
ἡ γῇ ΙΝ ἐπέρθις χελωανῶν Αἷ 
διόπῶν; ἤχρυ; 2} οἷν πολι: ' 

τέρων; εἰ ντιοδ)αςελλουῦμων ποῖςς 

σπεοίοις Αἰδϑίοψι. ΚΣ γὸ χἡ 
“Ὅμωησϑν» οἷ ὥ δυο σους “ὑπερ 
ονῦς εἰσιν, οἱ Ἢ ἐν!όν76." ὡς 

σοῴτῳ τὴς ᾿Οδυσεῖας γ 
γραηῆαι.. ὅθ ῃ ἄχ! δά" ἑωων Ὗ 
ϑιθπων οἱ ᾿Ερεμξοὶ; οἵ ; χΤ' σαφῇ 
ςέραν μετάληψιν, ἤγουω" 

ϑεραζωλώσιν, λέχον)αι χἡ Τρά 
γλοδύταω". ὅτω χαλέμϑμοι «αὶ 
ὑπὸ τίωΣ ἔραν βαΐνειν. "ἡ 5 γρί 
γλας ὑυδευυχέναι, «οὶ τὴν ὅ 
γὰν ὧν τῷ ἡλίς ϑεριμότητοι. 
γρνΐῆαι 5) χἡ οἱ αὐτοὶ Σαρώχηνο 
τάτων χὰ ̓ Ερεμζῶν ἡ γὴ Ἵ 
δαλξῃ ὁμοίω ὄξὶ» τύτέςι δορά 



ἘΠ Ὁ, ἘΣ 
7 ς 4 Ἁ 

παροϊωλεως» ως δεψηροὶ, φησι γ. 
σα, κὶ αὐὖν υμϑήεοσοι. ἡ ὦδε χὴ ὦ δε ὅσα Ὁ) α χρὴ ΤΟ Ὁ 

κυαγξαις χῳτείςικ] Θ᾽ φολί δεοσιν» 
᾿ ἢ ὅτω ποικίλη, χ1' πίω πειρόδα- 
λίῶ. «γάώφορ Θ- γὸ ἀληϑῶς ἡ τοι- 
αὐτῇ "γῇ ποὶς χρωΐμωσι, σοὶ πίω 
45 ἡλίς ἔκχουσιν. εἰσὶ ἢ Τρωγ΄- 
λοδύζ) χἡ ἐν Εὐρώπῃ, «ἰδ πέ 
πίω Τειξαλλῶν γίῶ, κχ) «δὶ 
Καυχάσον; χἡ τὸν βόρειον δικοίως. 

πῶν. ῥήτωρ, “Ἰρωγλοφύτοι, 
“μοῖρα ΑἸἰδϑιοπικὴ, Νομασδικὴ, 

τ ᾿Αρῴβων ὅμωορίΘ-. λέγε ὃ 
“χτὶ ὀξύτητα βιρόμα ἀτυχῶν, "ὦ 
᾿ κπὸ σφενσόγης εἰχροξολίζεῶς ἐ;- 
 ριςο;. ὃ δὲ αὐτὸς κχὺ ἐτυμολογῶν 
“πίω Τὰ ἔδνες χλῆσιν, φησὶν ὅτε 
, ὅτε σὺ εὐν δησευμδμες δγωο)- 
δράσκουσιν, ἐγηερωμᾶμοι Τὴ πο- 

“δωκείᾳ,, εἰς ὁπαῖΐς τιγὰς βέωχυ- 
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“ ξύμες Χ) χηεῳμὸς ρυφίος σεῤῶν 
“χκαταδύον). Ἢ 499)7Ὁ- ὃ ὦ ἡπσὺ Τρωϊλοδύτας Αἰϑίοπος τῇ γες εἰσί. αὶ ὃ Τρωγλοδυτῶν χἡ “ ἱσορῶν, φησὶν ὅτι οἱ Τρωγλοδυ ἢ ᾿Ερεμέῶν γέγραηῆαι χ ἐν τοῖς εἰς “ ΑἹ ϑίοπες τοί χισοι Δ εἰνϑρώπτον πέρ ᾿Οὐύονειαν. ὅτι καὶ οἱ φἰοφὶ “ εἰσὶ πάντων" σισῶν ἢ ὃ καὶ ὅρεις κὶ πρὸ Διονισίῳ ᾿ἘρεμξἝοὶ, κὶ Τρώ- “ σιωίρας. πὴ ὃ διαλέκχῳ τχετεῖς- ᾿γλοδύ) λέχον.3» «ηλοΐ χἡ ὃ εἰσ“ γασι, χοϑοίεῷρ αἱ γυκτερίσες. 

3) αὐτοὶ ὃ δια πίω ἄγαν ψυχού- 
᾿τῆτοι δον) ὑπὸ γίω. καὶ οἱ Παρ- 
γώσιοι ἢ ̓Αυτόχβονες, τοιδτοί τι- 

᾿Αλλ᾽ ἥποι πυμῴτίω ἐδ" ἐπὶ γλωγίνα νέμον.) 
᾿ΑΓχΘ φηλῴῶν, Μαυρεσίδίῷν ἔϑνεα γοήης. ιὃς 

Ι 3) Τοὺς δι᾿ ἔπι δὺ ,᾿ Νομῴδων" τὐϑχπέπία ἢ) ἀσσεέπου φῦ. Πα 
"Ἔνϑοωυ Μασωσύλιοί πε ᾧ αηρύνομφι Μασυλὴῆες (λα, “Ῥ» τί. 
Βόσχον) συὼ ποισὶν ν᾿ ἤπσειρόν τε ᾧ ὕλζω, 
ΜΜαιόμϑυοι 4" βιότοιο χοικ ζω ᾧ οἰεινέα, 55 ϑύρίω: 
Οὐ γ »φομόφριο πομΐω) ἐδείγῷ αἰοῤρυ, 190 
Κείνοις σ᾽ ὅποτε τερπινὸς οὔκϑετοι ὀληὴς οὐμφξης, 
Οὐ 3. βοῶν μιυνηθμὸς ἐς αὔλιον ἐρηρυδυάων. 
᾿Αλλ᾽ αὕτως, ἅτε ὥϑρες) νοὶ δρύα βοχολέονται 
ἹΝη δὲς τα χύων, ᾧ ἀπό, ,ϑέες οἰμυτοιο. 

“δ4 Ψορὰπ) Ἔχέγοπηατη ηαϊ ἤθη αἥ ΔηΡΌΪ πὶ Παδιέαπέ 18’ Ῥίορς ΟΟἰππΊηα8. [ἩΘΓΟΙ]15] Μαυτίίαιισς σεηξεϑ ἑειγῶ. 186 ΡΟ Πᾶς 41. 
ἴεπ7, Τ Νογηλάϊιπι Ιοηρὲ ἰλϊτέφαε ἀϊρετία (πη ᾿ππηϊξ ὨΔΈΙΟΠΘ5, ἃ Νηπιλάα. "7 16 Μαίδ(γΠΠΐφυις ὃς ἴῃ ἀρτῖς ἀεσθηίος ἰὶ Μαίγ!θηίεβ "88 Ῥαίξμῃ.- γατα, ΤᾺΣ (ἿΠῚ [ΠΡ εγῖς μεγ σοηεϊποηΐεπλ ὃς (γ!νπι, 139 (Λπδτοηΐες νἱθξης {| νε1 2120- Μη ογΔΠῚ ὅς [υπ ἀπ νοπδεϊοποπ [(ὡυιεγεηξος νἱόϊυβ τ ίογα ὃς ἔπεα (2 Ὁ γΟΠΔΈΙΟΠΘ. ἱ 59 ΝΟἢ επί ΠΊ ἴεγγαῃ) Ππήοπεῖς ἢ] αι Ιομθπν πονογθηξ ἈΡΑΙΓΙ, 19:1 {ΠΠ5 1611} ΠΙΙΠ4Π4ΠΊ ποιπάτι5 αι τξην ἐγδόγῃς ΡΙδαῇι:, 135 Νεαας ΒοΟιΠῚ τηιρίτας δὰ {τα απ τοἀοιπεηγα - 193 σε Ραΐ- Πηγ, τῆογα δγαγ πη, ΡῈ (γῖναϑ Ραϊοιηξαν, "95: ΤηΓΟ1 ἐρίςαγαπη, ἃς 
ἸρηΔΙ τηρῆϊ5, 

. Ὀ ψ 
Οἱ 
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ἃ 

Ι Ἑλκῆω ὧλ- 

πι θΟ Ν ττῖο 
ἽὍπ «δεὶ τίω) ἄκραν γλωχίνα, 

Ὁ ὅξι γωνίαν, Τὸ ῥηϑέν] θ᾽ Διξυ- 
χοῦ γραπεζείε, οἠ μα». ἐἰΓχὃ 
δ φηλῶν οἰκᾶσιν οἱ Μαυρέσιοι» 
ὅς Χὺ Μαύρες οἱ “Ρωμαλοι “ἔλεγον. 
ἐυδαίμονω ὃ γί ἐ ἔχουσιν ὅτοί, Ἀ) 
(μθγευλύ δενόδον χ πολύ σεν δρον. 
οἷς ὦ ὧΥ κὸ μέγιςο (ιονόξυλ. οἱ σρε- 

πεζαι. χοίτοι ὃ Νοιμαφικῶς ζῶν- 
Ζες οἱ Μαμυφέσιοι καλλωπίζ εἰς ἷ- 
σύριωτω κόμης σε εἰμπλοχὴ, "ὺ 
λξυσοφοείᾳ, "ἡ. σμήξει ὀδόντων, 
“ὶ ὀγυχισμμῷ. (Ὁ χοῖς Μωω- 
φασίοις, φησὶ, πὰ σὴ Νομμούδων 
ρα πέτα ἀ ἄσπετα φύλα, ὅς 

φήσιν Ἢ ρφ657Θ᾽ Ἡλίῳ χὴ Σε- 
λίωλη δύ εἰν μόνοις ὧκ δὴ ἄλλων 
ϑεῶν. χκἡ ὅξᾳ ὅτι χὺ ἐνταῦ ϑα, Νο- 
ειαδὲχοὶ εἰσιν ξωγή γύτια, ποδὶ χὺ 
ἐρχτῷα ἐν Σχύϑως" ὅς χἡ διὰ 
σὺ Νομιαδ)κὸν, χὴ λίαν βέσκημα- 
πῶδες, βυσκεὼς φησὶ συιὶ πωσὶν, 
εἰνὰὼ ἤπειρόν 7έ ἐν ὕλας πλαγωμέ- 
νὅς. γὸ: ϑήεῳν βίε ζατουῦτας κῴ- 
κίων. ὁ γ ἔμαϑον, φησὶ, γὴς 
τομίωυ) " ὠρόζ6, ὁδὲ βοῶν οὐ- 
τὸϊς ἀκξεται αὐλιζομᾶνων μυκηβ- 
ἐμὸς, ὁδὲ περηνὸς δλχὸς εὑ μ- 
ξης᾽ ἐἀνν᾿ οἷα ϑῆρες ἀνὼ πὲς ὅ- 

ΤΟΣ δι᾿ ε πι Καργηδῶν"". πολυήραϊον ἡ οὐμπέγή ὅρμν» 

Καρχηδὼν ΔΛιξ ύων ζς ἴχ. ̓᾿τοὺρ τρρύπερονΦοινίπκων᾽ ι96 
“ Καρεγη δῶν, ἢ ἣν μύόϑθς “ ὑποὴ Ἐν. βοὶ μετρηνθέωαι. 
5 Ἐξαασὺξ Ἔστι : Συρΐος οὐγοίβὴ ῥοον ὀληὸν ὅλίοσει 

χὰ τ σωδὲ Ὡρ’)ς ἀυγοὶς ,ἐρχέίαι ἀγλή 

Ἰὴ  θ.. Ουρυπερησι βαρυμομδυη " 
Βαιοτερη. μὲ; 

Ἔνϑο 

ΡΠ Ἀμμ σπωΐς: τ 

χορυοσυμδύης Τυρσίωϊδιθ. ὠμιφιτράτης 
“Αλλοΐε Κ' πλημ μκυθῖς ἐγείρείαι. 91 ἀγλόϊε δι᾿ αὖτε 

ξηρὴσιν δπιβφχώει "ψαμάθοισι. 

χρῷ ῬοΙΌ ἢος «υΐεπι Οαγΐμασο Ρεγ οιπόππη οοπέϊπεξ ῬΟΓΕΙΠῚ : 
196 (γίῃαρο, ΑΡἤγογαπι συαϊάἀε), τὴ νεγὸ ῬΠΟσπΙσμπ : "57 ΟδΥ- 
ἴῃαρο, ᾳαδηι ἔδηα οἱζ (μα ον [ἐεγροῦα ὉΟΥ185] ἀαμδνι, πὸ 

λαῤ βεκολουῶ ται, νήϊδες εἰφοχύ- 
ὧν, χἡ ὠπευϑδέες εμήτοιο. ἡ ὅρᾳ 
τὸ βακολόντα, ληφϑὲν εἰς ἐτυμο- 
λογικὴν εἰγεΐγῆυξιν ᾿ τὴς χλήσεως 
δ Νομά ων, κα ϑεὶ κ τὸ βύσκε- 
ὧς. Νομάσες γὃ πγγχως ὑπὸ Τὰ 
νεμεῶς ᾿ σὸἢ γέμεδνς, χὴ τὸ βε- 
κολέϊ δ, γἡ βύσκεδς, ταρμτὸν τ 
σημαάν σιν. ἔς: ἢ ὃ τὸ οδρ, νήϊεες, 
εἰνεπιςήμονες ἢ τὸ νῇ φερη- 
τικὸν, χὴ τὸ εἰ δένοα. σὺ ὃ, εἐἰπευ- 
ϑέες, εἰντὶ Τὸ ἐμοωϑέϊς. ἢ μὴ ἐ- 
κἄσωνή)]ες. Ὅρος ἢ ΠῚ Ὁ. γἡ δὲ σῷ 

μὴ ἀκεϑέν τίω λέξεν τή ϑησιν, 
ἐν οἷς ἀπευϑέα λέγει τὸν ἀνήχ- 
«ον Ὁ εἰ γνώφον ὄλεϑρον. τερπνὸν 

Ὁ χὺν τὴς ἑμοίξης λέγει δλκὸν, 

ὡς τίωὐ γεωργίαν κχὴ τὸν ἥμερον 
βίον ἀπο εχόμλμ ᾽ς. ἄλλως » 
δύσηχος χἡ ὁχ, ἡδὺς ὁ τῆς ὧμά- 
“ἧς δλχός. “Ὅπ πὸ ὠγεφόνομοι 
Μασυλῦες «ϑοπειρφξυΐεται, ὃς 
μιοίως , “ιξοτύτοχκοι πᾶδες " 
ἐπεὶ ὄχ ἐνίργειαν, ἀλλοὶ παϑος. 
σημαίνει. ταῦ ὃ ἐν εἰγεθὶς γέ- 
μορμᾶμές, ἢ τδὺ χα τὰ ἀγειαν 
νεμουᾶσες ἡ ἢ λέξις «ολοΐ. Πο- 
λύξιΘ: ἢ Μασολεῖς γρῴφει αὐ- 
τές. 

τορι θῆσιν' 200 

ῥ 

125. 

ἀρότννον τς: τνδιωις..-΄, 



ΓΕΡΡΕΡΙ ΉΓ Ἢ Στὺξ. 
95 Πλεῖποερϑ φαΐεπη ϑγγί!ς τριὰς Ππεπέειη ἐγδόζυπη νοῖν!ε 199 Μ|- 
τοῦ. ροίξ βαπς χὰ ογζιπι νεηϊξ Α14 399 Τπγπιεηία, ἈΤΏΡΙ]ΙΟΥΙθιι5 ο- 
πογαΐία συγριεθιβ: 291 [101 Ἱπττποίςεπία Τυιβεπο ΠΙΆΡΙ,. Ὁ Ἴῃ- 
(εγάπτη αυμάεπη ἱππη Ἴλιο ἐχοϊξαίαν, Ἰηζεγάππι νεγὸ γιατί 393 Βο- 
ΟἸΡγΘοδίο [τερεῖ5 2οῖτ15] Ποσα5 ΟΟΓΓΙΕ {ΠΡῸΣ ἀΓεηΔ5. 

Ὅπ Καρχη δὼ ἜΣ μηδόπολίς ὅ2ι 
Λιξζύης, Φοινίκων ὑποιχίαν «((- 
σαΐ ποτε, μῷ σὺ Νομάσεις ὅσα. 
λέγει: Ἴ ) αὐτίω) δϑοριων ᾿ λιμβῦα, 
γῦ ἔχει ἐυχατάγωγον, ἱδρυμβῤῃ ἐ- 
“πὶ Χερῥογγήσῳ. πολλὴ εξ ὅῤι φ 
ταῖς ἱςοείαις ἡ πύλις, χὺ πσλδτον 

ἔδας βαϑυν, [ διωΐα μιν πολλίω. 
ε)ὸ χὶ ὃ Διονύσι). ἐπὶ ϑαύμαπ 
ἐπουδηαμέάνει χὺὶ οὐ τίω), λέγων, 
Καρχδὼν Λιξύων, εἰπτοὶρ φρότε- 

ρὸν Φοινίκων Καρχηδὼν, ἰὼ μό- 
90- ὑπὸ βοὶ, Τότέσι βυρσῃ, με- 

σρηϑίυδαι. 7) ἔςιν αὕτῃ δευτέξα 
«᾽ν τέτῳ ἐπονάληψις. χοὶς γὸ 
εἶπεν ̓ ἐνγαῦ δα τὸ ᾿ Καρχηδων. φα- 
σὶ ἢ ὅτι ἐρηριοϑέϊσαι, ἥ πο δξ: 
χαϑ᾽ς ὧν χαιρὸν ὃ ἥ Κόειν 96, Ἅ- 
γελήφϑη, πεῖλιν, Τύτες» ὠνωρ- 
θη, ὑπὸ Καΐσοι ΡΘ᾽ 45 ὀξψιλε- 
ἘΠ δὲν (5 ὑ ὑὸς ὃ ΣεξαΞὸς ) 

πέμψον Θ᾿: ἐκεῖ ἐποίκες Ῥωμαί- 
ὅς. ἱσύφη ται Ὁ Ἂ ὅπῃ Ταρσέϊς ἡ 
ϑεία γεαφὴ, ὅ τίω Ταρσὸν, χφ" 
τά τινα, εἰλλεὶ τίω Καριχιοίδγώ 
σου τίω »χαλέί, πεοχαϑημλνίω, τὴς 
᾿Αφεικῆς. ἡ ἢ αἰεὶ Τῆς ῥηϑείσης 
βοὸς ἱςοοία τοιαύτη ὄξίν. Διδὼ ἣ 
“5 Πυγμαιλίωνος αὐελφὴ, ᾽Α- 
γήνορ δ. ϑυγαίτηρ,. ἢ Βήλε βάσι- 
λέως Τυείων, ἡ κἡ "Ἑλιοσα χῳλο- 
μϑϑη, χἡ ἼΑγα, Ξυϊχαίῳ "“βυορμλμη 
γαὴ, ἀνδρὶ Φοίνικι, Τύρον ᾧ- 
κει Ζατον δὴ τὸν ν ἄνδιρῳ ὃ ὃ Πυγ- 
μμαλίων συιὶ αὐτῷ ᾧ ὑποδυμδν]ά πά 
Φολοφονεῖ, ἔρωτι χρημάτων. ὃ ἢ 

ὀνείρων σημμάνας τὸ ποῖϑος τῇ 

γωμωμκχὶ, κελαζει φαὔγειν. ὄχέτι 
εἰ) πιςεὶ “Πυγμαλίων;, ὧν 

Ἂν Ἢ χευμάτων, χὰ φυσιχοὶ Τι- 
δεμήνῳ ϑεσμά. ἡ ὃ, φρρέλαζο- 

μβμη πινοὶς τυ Τυοίων, συμ ρα- 
μδμη ὃ γχὺ πὶ χρήματα, ἔφχοται 
ὀπὶ Διξύίω. ᾿“ᾧ ἢ Νομμι δὼν χὶ 
Μαζίκων βασιλέως Ἰαρευνῆθς. 
ἐμ ἄλλονῦθ᾽ οὐτίω), ἡ ἡξίᾳ ἡ γυ- 
νὴ χῶφον οὐ τὴ πίὺὺς ὑπούοίος ὅ ὅσον 
ὧν ῥινὸς, ἤγεν ἬΒΡΙΕΕ ὀγηλάζοι 
βοός. τυχϑσα ἢ ς (χ οἰ ξιώμα θ᾽, 
εἦγοὶ τὸ δδξαι μεκεοὶ αἰτῆσοι, λαμι- 
ξάνει βύρσαν, χἡ καντατεμᾶσα εἰς 
λεγηέ, χὺ τὸν λεηγοτουηϑέγ]α ἱ - 
μάνα ἢ ἐπεκτείγασα,, ἔφᾷ τὴν κώ- 
χλῳ ἐμαδειληφϑεῖ ἑ, »ἰω πώ ἱ- 
μα, εἰ εἰς εἰκός τε κχὶ εἰς πλάτ 9)" 
πολυ) ὅσον τὴ πόλᾳ τώ ποιότῳ 
ἐὐτὶ ποση αδειγροασαι. χὶ ὅγως 

Καρχηδιὸν, Φοιγίκων εὐνε χα 
ὅσα τ Τὴς Διδές, ψὸν δὲ 
ἔων ὄξι. Διδὲ ὃ φ) ἐκάλεε, οἱ πλε- 
ονεκτη δέν ες τὴν Τοιοι πίω »γυναῖ- 
χα ὀπιχωρίῳ φωνὴ, ὡς ἂν εἴποι τὴς 
εἰνεϊ, σρφόγον ᾿ εα(αἰγλονῇες ἐ ἐκεί- 
γνίω ὡς δῆϑεν αὐτίαν ἔχεξ ΄Ὲ 
ἀνε ερφονῆσοι, «δὰ τὸν ἐκ ΤῸ ἐ- 
δελφοῦ φόνον. ἥ 9 τὴς πύλεως ἀ- 
κρόπολις σδεεὶ τὸν ῥηϑέϊς, ἱσοείαν 
σὴς ,βοὺς» Βύρσα ξἐχλήϑη τὸ πα- 
λομόν. φασὶ ὃ χἡ ὅτι ὃ ῥηϑεὶς, Ἴ- 
ἄρξαι τὴν πόλιν μῷ τὴν χῆσιν 
χα ἀϑεύρᾳς, ἐκάλεσε τὴ Λιξύων φω- 
τὴ Κωνὲν πόλιν ὕφερον ὃ ἐχλή- 
δω Καρχηδῶν. Λλλοι 3, ὅτως ἷςο- 
ρὅσι᾽ Καρχηδὼν ἥ πόλις» ἀπὸ Καρ- 

χσδον- τινὸς ἀνδιφὸς Φοίνικος. 
ἐχῳλέϊτο ἢ "Ὁ Καινὴ πόλις, κα 
Καδμεία, χὺ Κακχάξη, ὅαῇρ τῇ 
ἐζχωείῳ “)αλέκτῳ ἵσπε δηλοῖ 
χεραλήν. ὃξ αὐτὴς φασι Κλειτό- 
μμαχὸν τῷ τὸν ̓Αχαμοδυιμαι χὸν φιλό- 
σοφον, τὸν ΠΝ ̓Ασδρεξαν κφλέμς- 
γον, ὃς ἠκρράσατο τὰ σοφοῦ Καρ- 

Ιν 2 νεά δε 

35. 



ἈΠ ΟΝ Υ ΦΙΣ 

νεα δέ χῃ ἐτῶν» ἄνθρωπος ἐλ- 
ϑωὼν ̓ ΑϑύμαζΞε ἀμοις θ᾽ (φασὶ) 
χἡ ΔΑΓ σοώτων σοι χων, χἡ ὅμως 
ΗΜ φύσεως, "ἡ ἄχρῳ μελέτῃ 
εἰς πολὺ συφίας ἐληλακώς. ΟἹ [Ώ 

κ τῦτο «δεὶ Καρχησδὸν Θ᾽ φασὶν, 

ὡς ἄρα οἱ αἰεὶ τὴν "Ελιοσν, ἢ" 
γεν οἱ εν τὴς Διδᾶς ὑρύοσονήες 
εἰς πόλεως κτίσιν, γὺ βοὺς ἀξ ο9ν- 

7ες χεφολὴν ἀπίοονἼο 48 ὀρύσσειν; 
οἷώ ὀγηηδἰσοίμδρμοι μόχθος, χὺ διὸ. 

λείαν συνε, ὃ Χὺ οἱ βόες πείσ- 
χέσιψ. ὀρύξαντες Η) «δε στα φοί-- 
ΤΣ πεφυτευμᾶδον, εὖ οον κεφώ- 
λὴν] ἱππό, γἃ ) συμξαλόγ]ες σημιαί- 
νεῦὺς οὐλὴν αὐτοῖς; ἢ παρ᾿ ἀλ- 
λὼν σδσιν φ ἢ» αϑὸ χὺ τὴ εἶπ. 

ποις, ἔχτ, ἐν ποιέτῳ τόπῳ 
τὴν Καρχησδνα. χἡ ταῦτα πότι- 
μὸν ὕδωρ μὴ ἔχον} ε΄ ἢ τύχα 
εδγεὶ Τὸ Ζατο Ὁ Καχχαξη, ἐχλήϑη, ὡς 
ἰνωτέφω ἔκκειται. “ὍὍπ ΟΝ τὴν 
Καρχηδόνα Σύρπς ἥ μικρρΤέβο'» 
ἢ χὺ Λωπφαγίτις». μεϑ᾽ ἣ ἣν Φεθς 
εὐγος ἡλίε ἡ ἑτέρᾳ ἔρχεται ἐ- 
σετος, 0. πέρας -βαφυνουϑέη 
σενχραῖτ. πολλὴ Ἴ ἡ τῷ Σύρτε- 

λεπύτη 9» ὥς φασιν οἱ σπτι- 

λαμ, σδηὰὶ τὸ τεναγῶ δες 4ὰ βυ- 
ὃ5᾽ χ) ὅγι “Τὶ χεὶς ἔκκει ὠμπώτε- 
εἰς τε "Ὁ ἡ πλημμνείσδας συμξουά γεί; 
χΤ' πὸν γεω[φοῖφον, ἐμπιτῆεῖν τοῦ 
παρατυχόνας εἰς τὰ βεαλέα, "ἢ Χ) 
χα δ ζ ιν, χὰ Ἐξ απόνιον τὸ σωζύ- 
μᾶνον. σχάφος. Τᾶτο ΠῚ χὴ Διονύ- 
σιθ- 8 ἐμφαίνων, φησὶν, ἔν ϑευ ἄλ: 
λοτε υϑὸ κορυοσομδυης Τυρσηνί- 
δ᾽ ϑαλαοσης, πλημμυεὶς - 
γείρεται- ἄγλοτε ἢ ἄμπωτις ξη- 
ΕἸ: ὀπήδεχει ἀαμοϑοις " εἰρη 
ο ΟΣ “ηλονύτῃ Τὸ πύντό, Κὴ 

μὴ κορυοσομλδε, τὸϊς κύμασιν. ἡ 
ἀνωτέρω ε ὃ αὐτὸς ἔφη χἰεὶ τὴς 
μικραὶ ς,) ὃ) τη λύϑεν ἐρχομλδίω 

να γώ δες ἢ. ὃ τύ). ὦ 
Ὁ ὅκ ὦ εὶ βαϑέϊο, ἀαθι ὠλ- 
λαοὶ ΧΤ' χορός τινας πολυ ) σῷ ὑδα- 
16. ὄγεσυερμϑρη" ὅϑεν Ὁ Ξύρτις 
κῳλέίται. ἔσι ἢ) ἡ υδὸ ἐλάτην 
Σύρτις» “λίλίων ἑξακοσίων σασδί- 
ὧν» ὡς οἱ παλαιοί φώσι, τὴν σε- 

εἰμεθον" τῆς ἢ) μεγάλης ὃ κύχλος, 
πεν ακιρφλίων ςμοῦων. πὸ “ἢ {.5) 
ομὐτπῶν πέλα Ὁ». Λιξυκὸν χαλεῖς- 
Ίω, ὑποτελόυ τῶν εἰς τὴν Αἰγυ- 
τῆον. ἄμπωτις δέ ὄξι ξηρασία χὶ 
ἐνοΐπωσις, ὕσα ΓΟ «ἱεκοσδεικὴ. - 
γάπωτις ὥσοί Τ|ς» κα ὧν συϊκοπὰ 
ἐμπωτις. ποδος Κι ἔξει γινόμϑμον 
πολλαχοῦ . οἷα Ἷ ὀπηπολάζ ον τος 

ὅ.υ]᾽ ὑπονεςούγ]θ-, καὶ ἐν τῷ 
χ εἰναπίεὗνς, ὑσὸ γί δυομδώς 
χα! χβονιχεὶς « χὑδιθ ες τινές. εὐτι- 
ον ἈΠ φασι 48 πεέϑες, τότε “πνεῦ- 
μα ὑφέγεων», ποτὲ "Ὰ ὀπὸν, πο- 
πὲ ἢ ἁτιὸν, "ὁ ὕσονοςο ν., ὅγε τὸ 

ὕσωρ ἀνωϑθόμενον,, ΕἸ τοὶ συ [κῳ- 
ταδον ον ποι σὴν ἄμπωτιν, ἥπις, 

ὡς ἐῤῥξξη, ἐπ τῆς ἀναποσεως 
χάχλιαι. ὥςπερ οὐ πώλιν ἐκ Τὰ 
ἐναντία ἡ Πλημμύρᾳ͵ ὠνύμαςτι, 
ὡς ἀνπτὸ Φὰ πλῶ πλήσω, σὺ ἐἰ- 

ναπληεῶ, ἐξ αὶ ὅ χ᾽ ἥ πλήμῃ ποις 

ξοὶ γιωγράφῳ᾽" εὐφ᾽ ἧς ἡ 

Πλημμύεᾳ παρῆ θαι “οκέϊ, τὰ 
πειρωνυμίαν ΤΙΝ αἰ. τύχα ὃ 
τὴς τοιαύτης πλήμως “ἡ τὸ σὰν 
μελέῖϊν 62: τε σλαϑδῶν θ᾽ φορεοῖ- 
χξ λέγεται, ἢ ἑτέρων σημώσι- 
ὧν μεταφορικῶς. 

"ἢ Τάων δι ἀμφοτεξων ἘΠῚ μεσειτη πόλις ἐσηφακίαι- 
Ἣν ῥώ στε κεκλιήσικασι Ἔ Νέζω πολιν᾽ ἣν των αἰδρ 20ς 
Λωΐζροφαυ ι να οσι, ἐφιλόξεινοι "ἢ 

ἐ 
έ 

φϑγουώτες ᾿ 

Ἔν ϑοώ 



ΠΤ ἘΈΕΤΟΣ, ἜΤΟΣ, 

Ἔνϑεζ πὸ αἰολομηΐε ς εὐλώμδυ. 2λ ϑὲν Ὁ διυοσό ς, 

:39 Κίνον σ᾽᾿ αὖ τἰθὰ σώρον ἐρημῳϑένϊα μέλᾳϑρα 

᾿Ανδρῶν Τα ϑρήσφως “Ὁ ἰτορθιμῆσων ᾿Νασιμώνων, 

3; 

ὗς Διὸς ὑκ ὠλέγονίας ἀπώλεσεν Αὐσογὶς " “ αἰχμή. 
2ίοΟ 

.204. Ἡλι ἁο ΔηΊθαγῖη τη πγδάϊο τὸς {{401{π|4 ε[}, 295 (ΛΠ ἘΝερΝΙ 
ΔΡΡΟΙΙ.ης Ὁ Νονάγὴ Ε}εῦθιη : 
διϊαπέ, ποίριζ4 65. 4011 Πιπί παιυνᾷ : 

ΟἸ}118 τἰΈΓα ἔεγγαπῚ ὅ55 Τ Ο(ΟρἤΠαρὶ Πὰ- 
297 (0 ΟΪτΤ 1 νΆΓΠ5 Ἰηΐζγι- 

(ἴι ἘΣ Π ης ΘΥΓαΠ 5 γϑηϊ ΕΠνΗΠ65. 298 Τ|]Δ 1 ΔαΐῈΠΊ ΓΕΓί5. οἴγοα τὸ- 
σιοηεπι ἀείεγία ἀουηῖοια 99. ἩομπηπιπΠΊ νιἦδα5 ᾿πτεγοΠἸρζογ ΠῚ 
Ναίαπιοπιπι, 2᾽5 Οπο5 Τονεπλ ποη οὐγδηΐος ρεγα τ Ὁ Αἰοηΐα 
Βα. 

“Ὃπ μέσῃ Δ Σύρτεων ἡ ἥ Νέα 
πῦλις, ἢ κχἡ Μικρε Λέηις, ἣφ 
αὐ αἷων Λωτοφαΐγρι γαιέσι, φι- 
λόξενοι ὕγἼες᾽ αἰεὶ ὧν ἐν ᾿Οὐυσ- 
σεΐᾳ, γέγροτῆακ᾽ ἔνϑοι ποτὲ» φη- 

σα], καὶ κὶ ̓Οὐνοεὺς ἦλϑε σπλαψώμε- 
νὉ. ἡ: ὃ ὁ τεὶ Καμπωνίαν 
Νέα πόλις εδσημι). ὡς ῥηιϑήσε- 
χω. ἭὍπ οἱ Νασαμῶνες» τὸ 
Διξυκὸν ἔων. ἔχ πνθ» βασι- 
λαϊσωήθ:- τὴν διμμωνυμίαν ἔ ἔχον, 
ὃς ΝΝασείμιων βαρυτόνως ἐλέγατο᾽ 
εἰ κὶ τὸ εϑνικὸν τὸ ἀπ᾽ ΕΠ] ο- 
ξυξαι, πρὸς εἰντιε)ςολὴν ἢ ἴσως 
τϑ χωρίᾳ ὀγύμα Ὁ. τότύς, φή- 
σὶ, Διὸς ὅκ ἰλέχρνῆας ἀπώλεσεν 
Αὐσονὶς αἰχιυὰὴ, οὐδέ κων “χειρῶν 
γχαπείρξαντας. εἰνέϊλον » δόλῳ 
ςρωτηγῶν τιν ἱΡῬωμαίων ἐκ ὡ- 
ὠς ςς δ)ὺ χὶ ἡνδιροιποιι υ, 

“Ῥωμαλων. οἱ δέ φασιν αὐ- 
ΕΣ χα ταπρολέμ μος αν ὅτε ὃ 
λεγθμμ- ἐμφύλι- ἐνῇ). πό- 

᾿Ασβύςοι σὶ᾿ ἐπὶ “ ποῖσι 

λέμιος. ,συυαγωνιζομῆες τῷ Κα- 

Τῶωγι τς Τὰ Καῤσαρ). τὸν 2 

Νασα μῶναι, ὅ πὸ ἔδυν(Θ- ἐπῶώνυ- 
μκον, Γαροίμοντός τιν Ὁ. ἡμυεδηο- 
“ρόσι, ΖὉ χὴ, ̓Αμφιδπέμι δ. λε- 
γρωᾶβε" ἀφ᾽ ἃ χὺ τὸ Λι(υκὸν ἔ ξὃ- 
"Θ᾽ οἱ Γαροῤμοιν]ες ἐχλήϑηξ,. οἱ 
2 Νασο μῶνε ἐς 7: ἀτοοημμόσι,, γῆς:- 
ἐφὶ δὶ ταὶς κεφαλαὶς ρα ϑοὶ ἔχε- 

τ: ὡς ὃ Δίων φησιν. ἄλλοι 2 

Ὁ πολυγιαλχας τὔτες ἱςορϑσι» 

χἡ πίω μίξιν δ γυυομκῶν ποι- 
ὅρϑδες ὀψικρινον. μαντεῦ ον Τῦλ ὅ). 
φασὶν» ὑπὸ ἐνυπνίων ῷ βλίποισι 
φοιχῶνγγες εἰς πὶ φω εργόνων 
μνήμωτα. πιμμῶσι ΟΝ ποὺ ἐν οὑτοῖς 
σδχφχοτάτας εἰς τοσϑτον, ὥςε χ) 
πεϑγεῶτας ὑμγύοισιν αὐτο. σ᾽ 
τύμξων εἰπηύρϑροι. καιϑημᾶνος ἢ. 
φασὶ, ϑυζ γῇ σι! τόν γεχρῦς. εῶ- 
ἐσ! ἢ ἀπεσλάξες. φεϑς ἥλιον 
ξηρῴναντες' εἰ δ. ὃ ἀκείδο- 
ὃ ὠπεσλαίς. 

μεσήτσάφρρι τελέθωσι, 
Καὶ τίμδυθ. τ Λιξυήοφίο ΘΕ. 

] ι “ 

μφθῳ «τ “πολλὴ 

Τ Κοραῆς 
ϑγπεςά, 

Ι] εὐπυργ-- 
:Ξ-. ι 

Κυρζίω 7 ̓ευ ππίθν. " ᾿Αμοκλαίων' 0. ἀνδρῶν, 

ὅν Αϑο γα Διο ΠΊ ροίς δος πιεάϊείγδ ει αηΐ, 51 Αίχψας ἀε]ι- 
δγαπι ᾧ ΕἸΌγοὶ ἀεὶ, ἀγοπι (δ πτυ]τ4, “ὁ Ογγεπόσαςδ Ὀοπο9 παθεῃϑ ΤΡ: «νι: 
ξ6105, ἰεαυεο] Ὁ ΑΠιγ οἰ χουτη] [ϑρανίλῃοττιη} δεηι5 Πουη; ΠΌΠΊ, ἀπεημιι 

43 ΤΠ, 

: 



38, 

ἢ ὑπὸ; ὥαν.᾿ Ἕ ξειης δι᾿ ἐσπὶ πηὶς 

“οὯπ μεσήσειρφι χα! Δι ὕω οἱ οἱ 
᾿Ασβυςτη, τὸ ἔν. ἔγϑα γἡ τὸ 
εμνξμϑμον "Αμμων ) {δ Λιζυχξ 
ἽΝ τέρϑι. ἰαμώϑῳ ὑπὸ 
πολλὴ. ἡ τότε 78 τόπό τὸ ξϑγι- 
ΧΟΡ, "ἈΔμώνιοι, παρ᾽ οἷς λέγε) 
ἡ ΤῈ ἡλίς εὦ κρίωη. ὃ ἥτις ἐν ἑνῴσῳ 
γυχβημέρῳ πολλεὶς «δέ χετειι ᾿οποὶς, 
ὥς Ἥρδ 57 Θ᾽ ἱςορέϊ, εν τὸ ψυ- 
χεὰς "ἢ ϑερωαίνεῦνς, αδἱειοε,κῶ ς. ἵ- 
“ορε τ "ᾧ ποὺς μαντείας «δὶ συμξύ- 
λῶν ἐν "Αμμων γίγεδσ, ἤτοι ἐγ 
αὐμμοίτων τινῶν: ὦ, κωταγνόϊσεων χὴ ἢ 
αναναὔσεων. τὸ «δ, ψαμείθῳ ὑπὸ 
πολλῇ. ἐτυμολογίας ὄφιν οἰφορμυὴ, 

εἷς αὐροὶ πίω ἄμμον ἐτυμολογε- 
υδόε π᾿ ̓Αμμων 6)", ἴ [υ πείνυ πολ- 
λίω ὃ γύτος τοῖς ὠμέϊ ὀπηφοεεῖ. οἱ 

εξ φασι τὸν ἐμέ Δία, Αμμωνα 
χληϑύψει ἐπό τιν Θ᾽ ὁμωνύμι ποι- 
δύ. φεοχωτοίρξωθ᾽ τῆς {Ὁ 
ἱερὸ ἱδρύσεως. εἴρη) Ὁ δέ τι αἱεὶ 
Αμμων χ᾽ ἐν τοὶς Τὰ ΠῚ ἐν οδεύ-- 
66. Ἡρδδ]. ὃ ταυτὸν οἰόμαμος 
εἰπεῖν "Αμμώνα χὺ Δία» λέγει 
“ὅτι κριοτυσόσωπον τὸ . Διὸς ἰω 
“ αὐ τόσι ἄγαλμα» ὦ ἕ ,ὺ τὸ ἔ- 

“ 570» ᾿Αμμώνιοι. ᾿Αμιοῦν »ὺ 
“Αἰγύημοι τὸν Δία χαλὅσι. δὴω 
τὶς δὶ μεγοίλων φιλοσύφων ᾿Αμοόν 

Ὄ, πατέρα εἰπέϊν, “πιωτὸν εἰ ἱςο- 
φεῖ. τὸ ἢ μαγ] εΐον λξ ὄγεσι Θηξαξ- 
αν γιυυαῖχα συςήσοιως, ἱέρειαν Ζῷ 

Θηζαίς Διός. ἱςορεῖ) ἢ χὸ, ὅτι 
᾿Αλέξανδ' δος ὃ ὁ Μακεδὼν, ακά- 
σας ἸΤερσέω Ἀὶ Ἡρακλέα εἰς“ ἾΑμ- 

ων: ἀναξῆναι; ἐφιλοοδξησεν 

εἰν, ϑεῖν χὴ αὐτός. "ἡ ἐποίησεν ἕ- 
τω. χοροκῶν σερηγήσαμϑυ ὡν α-- 
τῷ οὐ χῶς γὴς δδού, χρτοι ὡλ- 

ΔΙΙΓΟΝΥ Σ ΤΠΟῪ 
λὼς ἠφαψισμδμης τὸ σημέϊα τὺ 
ὡπιχύσε: τὴς ἄμμου. 976» φασὶ, 
κ ὃ σῷ ΓΑμμωγθ᾽ ἱεράϊς ἐντὶ ΤὉ 
εἰπεῖν πεδίον: πολ. κρλέσεις 

βαρξαεικῶς τὺν ̓ Αλέξαψδι ρον, ἔ- 

δοξεν. ὡς ἐν χεῆσμιοῦ λοξύτητι, 
ὦ πολ Διὸς, αὐτὸν φεοσεπεῖν “ 
ὅχω “ἢ ὁπιγείγῆων κολάκων ὧχ- 
λαξομένων τὸ βάφξαρον τῆς φω- 
νὴς. Ὅπ τίω Κυρήνην δ ἵππον 
λέγ4» ἣ εὐπύργον, ΧΕΙ ἔγχεον 

γεσφήν. Κὴ» ᾿Αμυχλαίων 09: 
ὠνδρῶν, ἥτοι Λακώνων" ὡς ὠπὸ 
μέρες, μεεὶς γὸ Λακώνων, αὐ ᾽Α- 

μύκλαι. ὑποικία, 6 ὄξιν ἥ Κυρή- 
νη νοσιωτὼν Θηξαίων δ ἐκ Λα- 
κεδαλμίονος ὠνξ χα δὲν μετοικησαν- 
χων. ὃ Θήρας γὸ ὁκεῖγ Θ᾽ ὃ ὃ ςε- 
λας εἰς αὐτίω ὠποικίαν» Λώκων 
ἀνωϑεν. ἦν, ὡς χὺ πίνω Θ᾽ ἑ ι- 

φορεῖ» ὃ χὴὺ ἔυϊππον Ἐὼ τὴν Κυρή- 

νίω μδρτυρῶν, ,Ὁ πολλαχοῦ, ἐ 
κωμιείζων αὐτήν. ἐχῳλεῖτο͵ ἂν 
Πειάπολες ἡ ἡ Κυρήνη» οἷ ἡ ἧς χὺ ὃ 
ῥήτωρ Συμέσι Ὁ). λέγε) ἢ ὅτι χὴ 
οὐ ΤΉ, καϑομρεσείσης τῆς τω 
σὼν βασιλείας, ὡπσὸ ἀλεῖθι!ς 
εἰν ΕἈΤΊδδῊ. ἐχλήη ἢ) Κυρήνη. 
ὑπὸ Κυρήνης τῆς ὝὙΝέως ϑυγαῖβδ)ς, 
κα] Πίνοδορον, ἣ ἐπὸ Κυρήνης πη: 
γῆς ἐ[χοθάς. λέγογήαι οδέ ποτϑ οἱ 
Κυρίμναζοι χἡ «δεὶ Ἰατεικὴν ἐυτω- 
χῦσοω, ὡς 457 ἱ ἱσορεῖ. ὅτω 
Ὁ συφορωτεῦτι ὄξὶν ἡ Κυρίωνη; ὦ ὥςς 
ἐν ὀκτὼ μῆνας ἔχει. τοῦ Κυρη- 
νεός ἡ ὀπώφᾳ. ἔςι ἢ) γὺ κρήνη ῆὶς 
αὐτόσι λεγρυδμη ᾿Απύλλων᾽" χ 
τύπος αὐτόν ὅχως ἐυσδοάμων, ὡς 
λόγον τῷ ὅπ ἐγταῦϑα, ὃ δεᾳγὸς 
πέτρη. 

κα 

"Αἴ ἢ, Μαρμαεάδαι πορονενδιυχότες δ πιο" 
Γαώτωλοι τ΄ ἐφ τυΡῦθΕ; ῷ αἰἸχίγυοι Νι;) 6 Τες. 

» Φαυρύσιοι. ὧν : σῦν αμρ 

21ξ 

, Ναιθσιν Γι εάμυτεο απείρλποι " ἀν ὃἢ΄ ̓ μυχοῖσι 

Βόσον 



ἘΡΙΡΗΓΉ ΞΊΣ. 
͵ ’ .Ὁ 

Βόσων " ἡπείρριο πάνύςαζοι ἀξοι Αἰδιοπῆες. 
9 .Ὁ ’ 

Αὐτῷ ἐπ᾿ Ωνεὸμῳγ) πυμῴτης τοἴϑῳ τεμιπέα Κέρνης, 

21:4. Τηχία ΔΓΕ] Μαυτλαυάας γεγρεηΐεβ δ ΖΕ σγρέμπι, 
1Τεπι ἀείπροι, ὥς νἱοῖπὶ Νιρτγεΐαβ. 
ῬμααΓΟΠΙ : 

τς Οζέμῃ]ι 
δτό Τλείποερς γεῖο ροίξ ᾿ος 

4αογι ἔπργὰ ἴεγγαπη 57 ΗδὈϊΔηΐ (σαγϑιπδηξεβ. ἢ - 
ΠΕΠΊΕΣΙ; [Ι͂ἢ (δοοῆιρις δαΐοι 218 Ῥαίομπηξῃν ΠΟ ποηΐ5 ΟΠΊΏΪΙΠῚ 

εχίγεμη ΖΕ Πορες, 319 Ιρίππι δά Οὐσεδημηι, ἘΠΕΠῚ2 Ῥγορε ἐεπΊρα 
[Ἰοσὰ διοθπα 1 Οείπδο. 

“Ὅτι τὸ ἔϑγ. οἱ Μαρμαείδοι 
φοϑνεν δἰ) χῴσιν ΑἸ γγύτησ.» ἤτοι ζιὴ 
Τὴς Αἰγύηῆε πέταν δ. καλοῦν.) 
ὅτως ὑπὸ Μαρμαείδα πιγὸς ὕοι 
ἼΑρΟΓΘ. ἡ Ἃ ἣ χώρα οὐ τῶν 
Μαρμαεική. “οῃ οἱ Ταροίμαν- 
ες ἐπώνγυ μοί εἰσι, εἷς φεεϑείρη- 
σαι, Ταράμαντός τιν. ὅτοι πείν- 
πὰ ἄνϑρωπον χὴ παντὸς δμιλίαν 
φόϊγειν λέ ὀγον τοῖα ἡ χἡ ὅτε ὅπλα 
ἔχ σι πολεμικὰ, ἈΠ": τὸν Ἥρό- 
οἴντον,. ὅτε μυμεῦῦς οἴσδεωσιν. οἷ- 
κᾶσι ἢ ἐν τὴ ϑηφιώφει; μ τόσ 
ΝΝασοιμμιῶνας, πεοὸς νότον ὠνέμον. 
“οπ Γαμτῦλοι, μέρεον ἔν» 
Λιβυκόν. τἄτες Αϑύωθθωρ δ» 
Ταμκτύλίες λς γε!. Ἡρωσ)αρὸς 3 

φῳορπαροξύγει, λέγων ὅτ ποὸὶ εἰς 
λος, αἰρφληγόμϑρα, φϑόγῳ τὴ 
«χὰ τὰ 5. «εφποιρρξυύε), ἱςο- 
οεἷ Ὁ μεγέτες ἀαπαράγες φύεὼς 

παρ᾽ αὐ πεῖς. ὝὍπε ῳ μυχοῖς τὴς 
Λιξυχὴς ἤπείρε πρὸς γύτον βύ- 
σχκον.) πουύςατοι ΑἸϑίοπες, αὐτῷ 
ἐπ᾿ ̓ Ὠχεαγῷ" ἔνϑα Τέμαστεαι» Τό- 
τές! οδέσῃ γἡ ἕλῃ, πυμάτης Κέρ- 
γῆς. ταύτίω ἢ τίω Κέονίω, οἱ 
μδδ νῆσον φάσιν ἐν τῷ ᾿Ωχεαψῷ 5 
οἱ ἢ) σοῦτο ὁ ὅ σδέχον ). [ἢ ἡ ϑέσις 

Ὁ αὐτῆς σδιαφωγεῖ.). οἱ υδρ γὃ 
ἀνατολικὴν αὐτίω ὑσοτίϑεν,). 
ὡς χὶ ὃ Λυκόφρων ἐμφαίνει " οἱ 
ὶ δυτικήν. Διονύαιθ- ὃ καὶ ἄλ- 

λοί) γογίαν " ὃς πέμπει Κέρνης 
εἰ πτὸν, [ λιμψοίσα, αὐ τίω παρα" 
«ηλοῖ. ἑλώδη γὺ τοὶ τόμπεω, ὡς 
γχὺ τοῦ ἡ Θεηαλικὰ πέμποι; ϑιμμοί- 

ὡς Ἂ. χὰ ποὶ Μησεχά. ὃ ὃ γε εφ- 
φ9) «ἰδαθνλῶν͵ ψεύδεῶς, τας 
λέγργας τίω ; Κέρνίω σώζεδι, 
, ὅτω φησὶ. Κέρνίω ᾿Εραᾳτοϑϑέγης 
“ ὀνομάξει, κὶ ἄλλες τόπες ΤΟΟΣ 

μυμοαιμοῦ γνωσκορμᾶμες. ὃ ἃ Δυ- 
κύφρων χὸὴ δυπκίω πνὰ Κέρ- 
γί δηλοῖ» ὑῶρ' Τυρσηνΐ- 
ἬΕΙ ἔνϑα Κεργεάτιν ἱσορέϊ νῆσον. 

κδ ὠπὸ Κέρνης πα ρφγομμά- 
“ ὅς τὰ ὃ Αἰϑιόπων Ἡρόσε- 
τὸς τὺ μοακοφξίας ἱ (φορεῖ μεγίςες 
γκ καλλίτος εἰ πείγ των ανορώπων, 

σιτεὶ δος 3) κρέα, ἐφϑοὶ, Χ πίνειν 

ς 

ς 

ς 

5" 

γίλῳ " κἡ ζῆν ἔτη εἰκοσι κἡ ἑχα;" 
σόν. τιγὲς εὲ, φησὶν, ὐὐροαλ- 
λύσι ΓᾺ ταῦτοι. σαν ὠπατος δὲ 
ἐν αὐτοὶς "ὁ τιμιώτοί Ὁ. ὃ ὁ χαλ- 
κός. πολὺς δὲ ὃ χβυσύς" κὴ οἱ 
εεσμιῶ τα παρ᾽ αὐτοῖς χξυσέως 

σπέσαις “δέδεντω. φέφει δὲ, φα- 
σὴν» αὐ ποὶς ἡ χΐρᾳ γ) ἐλέφαντας 
εἰμφιλαφέϊς» “Ὁ ἔξενον. εἰσὶ δὲ 
κατ᾽ αὐτὸν χὺ ἄλλοι Αἰϑέοπες, 

ὅχ εἰς τὼ ἔορυτοι τῆς γὴς; ἀλλο 
πϑὸς τὴ Αἰγύπῳ, ὅς ὃ Καμέύ- 

σῃς κα τεορξ ἑατο᾿ δ ὅς "ὃ Αὐϑι- 
σπία, ἐχλήϑη ποτὲ ἡ Αἰγυη]θ᾽. 
ὡς χἡ μετ᾽ ὀλίγω ῥηϑήσεξ. 

ὙΓΙων παίρθ. αἰρδου λέων Βλεμύων ὀϑέχεσι κολῶγα!» 
Ἔνϑεν πιοτούτοιο ἡφ»τέρεχ6.) ὕ δου, 'Νεείλυ, 

Ὅ 
ΟΣ 

4 : Ὃς 

Ϊ 
" 
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Ὶ Αν 
Ι] σριφϑώϊα. 
ΑἹ. ςφέψόυ- 

7:- 

ΠΠ ᾿λλερ 

γῶγε 

1 ΡΙπνος 
αἴνεος {2} 
ε. 

εἰ, δι [ν} 

ἀμ ΩΣ πιεύνων λιπτυρὴν πεδὲν Αἱ 

ΡΣ Τ ΟΎΤΙ ἐ. 

Ὃ:- δήτοι Λιξ ύηϑεν ἐπ᾿ ᾿ὀῤπολιΐω 7 Ἐσπολὺς" ἕρπων; 
Σῖρας χσ ̓ΑΙδπόπων χερλθί σαν" οἱ ἢ Συΐωης. 
ἌΝ ςρεφιϑενΐς ᾽" μετ" δνομῳ Νῶλον ἐϑενίο. 

Κι εῦσεν οἱ Τρ "βορέω ΦΠ πμβος αὐλυδὰς ἄλλος 

Ἑπία Ω σοματων εἰλ μδυ δ. εἰ εἰς ἄλλῳ "πιῆ 226 
ἰοπήοιο. 

γωρ ἰκς πϑΐα μ] ὀναλιϊμιίθ, 5: Ὁ ἐπλείο Νείλῳ, 
οὐ τ “ βάνόειν» ὅτε χθονὸς ὁ Ὄλξον ἀέξειν Ὁ 
Ὅς" ῥώπεῷ Λιξύζυ υἰνστίωνε ̓Ασίδθλν᾽" απ, 220 

Ἐς“ Λίία ἕν 95 Δις ύΐω, ἐς σ᾿ ἀμνοὺς; 95 ᾿Ασιδὰ, γα. 

539 Ομο5 αηΐβ Ῥεγαίζογιπλ ΒΙεμΊγηι ἐπλποηΐ παρα, ἦἢ: της 
Ρἰηριμπηι ἀείοεηάππε Δαπς ΝΠ, 2525 ΟἿ αππάεπι ἃ ΕΑργὰ οΥ- 
{πῈ νεγίι5. ἐρίοις εγρεηβ, ὅ3 35 8115 αὖ ΖΕ(ΠΙορΙθὰ5 νοσαΐμο: 
αἱ ϑγθηεβ 3259: Ἰηροΐας σοηγεγίο πηπζᾶγαπε ποηλει ΝΊ απ. [ σοη- 
γε ΠΙΠῚ 4114] 1 ραγίεῃη ποηγίης. τησΐλίο ὙΠ ΕΝ ΝΜ. ] 
225 ΠΙΠς νεγὸ ἴῃ θογδαμη δχίθηία5 Ὁ ΠῚ 4115 225 δερίεπῃ ΡῈΡ 
οἴτία νοϊπξαβ ἴπ πλαγα ἀοαίταγ, 9.1. Αα0|5. ρἱηραπείαοίεηβ ἔοΓΕΠ]6 
{οἴππὶ ΔΕ συρῇ. 3598. Νοη δηϊηι ΠΕ πιαηὴ Πανιογῃι μᾶν εἰς ΝΟ, 
229 Νοαὺς αὶ Πηγπτη ρτο οεηάππι, πες κα (01 ΓΕ ΠΟΙ ἐδέειη [έει- 
Εἰτταΐοι 1 Δυροπάστῃ : 
(α «Ὁ ΟΥ̓Δ, 

ἔππὶ νογὼὺ, Δ ἢΠαςΙΟαΠῚ ἔς ΓΑΠῚ 

“Ὅπ Βλεμμύων χολώναι, ἤγον 
εἰζοχὰς, λύγει τοῦ δύο χαταῤ- 
ῥέκτως, ἤτοι! χατει δάσος» καὶ 
χρημνὰς, «ἢ ὧν πιοτάτύ χΙΤαρ᾿ 
ὟΝ φησὶν. ὕσευτα Νείλ-" τὸς 
πέςι, 415 πιαλνον]- τι ἐμέ 
γίῶ. Αἰ διόπτον δὲ ὑσακξεσιν οἱ 
Βλέαμνες, ὅτω κρλόρμδμοι ὡπὸ 
Βλέμμυύς τιν. ὃς σους ροτη- 
δῶν » τῷ βασιλέϊ Δηεκείδῃ 
Ὃ Διονύσε συμεπολέμησε. καὶ 

εἰσι Χ οἱ Βλέμιμυες ἔδυ" Αἰ- 
ϑιοπιχόν. διὸ χὶ αὐϑαλέως. σμ τόσ 
πωλεῖ ὃ Διογύσι᾽, ὦν, ΤῊΝ αὔϑω, 

δἰξ ὃ καὶ οἱ ΑἸἰδίοπες, λξ (γ4 δὲ γὺ 
ξγγὺς τὴς κέ ἐρνης ξί αὐτο. ἷξε) 
ἧς; πινωτέρω εἴρη χαταῤῥάκἢ 
δὲ ἐν πὸ καδολῃ ̓ χέγργαι οἱ πε- 
φρώδεις τύποι, ὃς ιν ἡ χαϑ᾽ 

᾿ 

255 Οἱ σεν ὃς Γάργαπι αἰρίπηε ΑΠατῖ- 
531 Τὴ [1Ρο [Αἰτιοαπι 1 αιμάεηι, ΓἸΌγ αι : 1ῃ οἵ- 

ὁδὸν βαίνειν, οἱ πυταμοὶ ἐναχαι- 
τίζοντας τὸν ῥούν ξυρφν]ες» τῶρ- 
(αίνεσι; πολὺ συμαγογόν]ες ἡ ῥεὸ- 

“Μα- κὺ τὸ πλημμύφᾳ καταῤῥώσ- 

σογῆες. ἢ ἥτοι ἄνωϑεν βιαίως ΑΙ ΤΙ- 
ὀν7ες ̓  ἐξ ὃ ἡ ὅρανοΐ κῳταῤῥεί- 
χῇας φαυᾶμ. χα τι ὕργεον ὠετῶ - 
δες, κῳταβῥα ΜΊης καλέϊτοι, ὡς 
ἄνωδεν χαυτειβῥάοσον ἐν “πὸ ΝΙΝ 
ρόΐ εἰν τὸ ὀρνεοῦ. Ὅῃ ὃ Νᾶλο- 
Λιθσηϑεν ἐπ᾿ ἀνειτολίω πολὺς 
ἕρπων; ἕως χὶ εἰς τίω) καλιουδμίω 
πολιν πυίωω, Σ ρας σὺ, Αἷ- 

ϑιόπων κικλήσχε ται, αἶφ᾽ ὧν χὴ 
οἴ γέϊαι ῥέειν. οἱ εὶς αἱεὶ Συήνίω, 
ςρεφϑέντι» τατές!ν ὀπὶ σεὶ βύρφα. 

χκάμ φαΐ, Νᾶλον τὸ ὄνομα μετέ- 
ϑενῇο. πολλὴ δὲ ἐν ταῖς ἱσοοίαις 
ἡ Σνήνηγ ὑπὸ Ξνίοϊε τινὸς ὅτῳ 

γληδῆσαν, 



κληϑεῖσει. ἂν ἢ κχὶἢ φοίαρ ναὶ φασι 
τὰς ϑτεινὸς τοῖς ἐκέϊΐ δ)ασημμοὶ- 
γον Ἶ ἡλίε ῥοπάς. ὅπε "ἡ ἄσκι- 
οἱ χα μεσημ( είαν εἰσὶν οἱ ὥρφφλο- 
μικοὶ γνώμογες» δὶ χὸ ὑπυκέϊ- 
ὅτὰ τὸν σύπός τὅτες σικῷ. 
τὸ Ὁ] ΣΕ,» οἱ δ βάφξαρν 
φασὶν ἘΩ Ὁ ὀγορμοὶν ἤτοι ΑἸϑιοπιχὸν, 
ΧΩΙ σὸν Διονύσιον" ()ὸ ὁδὲ χεὴ- 
γακ λέγρεσι ζητεϊν “Ἑλλμυικὴν ὁ ε- 
τυμολογίαν, ἄυτθ» ὡς ἐδὲ τῆς π- 
παλικὴς Σίοιδος πύλις ὃ ἡ ΣΊ- 
εἰς ἐκείνη) οἱ ὃ ὠπιχειρφσιν ἃ ὠπὸ 
78 σενεία ἐἰςέξος ἀτοσθουν οα τὸ τὴς 
γε ἐξεως ἃ ἔτυμον. ὗσὸ κύγα, γὺ, 
φασὶν, ὃ μέρος ὃ σείει Θ᾽ εἰςηὴρο 
πλυμμύροι ὁ ὗ Νεῖλ»» ἐν ὡπιτολὴ 

 χυγὸς ἀναξαΐνων᾽" ὅγε ποτελδν- 
Τὰ πεὶ παρ᾽ ἡμῖν ᾿γμὰ Ζ χαϑωμι- 
λημδδην [λῶπιαν “λεγόμϑυα, κυγο- 
χομίατοι. οἱ ὃ ἀπὸ 78 ἐΐρω ἐτυ- 

εωλογρ σι τὸ Ξεις9 ὃ δηλοῖ τὸ 
συμπλίκω "ἡ συμαρμεόηω "ἢ ἔσει- 
ἐδ εἰβ μῷ τινι χἡ τάξει φέρε), "ἡ 
ὅ φ το εσμεϊ Σ ἀνάξασιν ̓  
διὸ χὶ τὴ αὐτῷ αϑρθάσει φασὶ 
μετρέϊως ρα, σοῖς ἐΓχωοίοις ἃ 
ἐγιαυτῦν. χὸ τὸν Νεῖλον: ΟΝ ὀφεΐ- 
λογ)α “οὶ δι χρύγε μόνο ΖᾺ ἰῶτοι 
γεύφεδς, ὡς ὑπὸ τῆς ἰλύθ᾽᾽, ὅ- 
μμως σιοὶ τούτο φεισὶ τίω «ἱὼ δοῳ- 
ϑύγε γεσφίυὶ ἀτοφέρεῶς, ὡς 
ἀν ἔχῃ πληρϑὸν χὴ Η] ποσύτητι 
Τὴς εἰριθρυητικὴς σδουνόμεως ΔΑ ἐν 
τῷ γέαμ. μιμώτων τὸν ἐγ σῆσον 
κιαιρόν. τὸ »ὃ ΝΗ, χα ΤΊ χίω 
εἰναι μα» δον." αὐτῷ ἘϑΑνΑ! πο- 
σόμϑρον, πὸν ..1} ἐἰειθ μὸν, συμ- 
“ελεῖ, πίστι εἰσὶ Ὁ αἱ κατ᾿ ἐγι- 

αὑτὸν ἡμέραι. »ἡ ὅτω “είχγυ:) ὅ - 
“7 ὃ ΝΙ͂ΛΘ᾽ χα εἷρ μοῦν πρὰ φέ- 
ΕὮ) καίτοι χὺ ἄλλῳ, σφόχῳ τὸ 
ΕλΘ᾽ ἡτυμολύγη Ἧ, φ' δῷ τὸ 

γέαν, ἤτοι ἐγιουσίαν. ἄγειν, ἰλω, 
ΝΕ: Τὶς ὦν. λέγε; ουὴ ἽΝ ὃ 
ποιητὴς ἰχος ὅτι ἐπε πυτα μῶν 
ὅμοροι: τῷ “Νέλῳ, ἐτεϊλω βὰν 

ΤΠ ΕΠ Ρ ΤΉ Η ΣΓ Σ: 
λέϊν,, ὅ7ε χθονὸς ὑλίον αὔξειν. 

οδ)ὸ ἡ ἐργατιχκὸν ποταμὸν, αὐ τίν 
φήσιν 5 Ἥρφ.}5].0-. ὅτι ὃ πολ- 
λίω ὃ ΝΩ͂ΛΘ᾽ ἰλυιὶ βώλλε:, εδγ.-: 
λοῖ ἡ ὃ ὃ λόγ᾽ ὃ λέγων ὀλίκ- 
τατον Ἐ) ὦ ΑἸγυηῆον, "ἡ δῶ- 
εν ΤῈ πυταμοῦ, δὰ τίω ἐν, 
τὴς τοιαύτης ἰλύθ. φεῤαώσιν. 
ι ὁ ὅ ὅτε, φασὶ, πᾶσα ἡ Αἴγ.- 
τῇ Θ- ἐλΟ. ὠς. τινὲς ἢ' Νᾶλὸν 
φάσιν ὠγομιάδος ἀπο Νείλε πι- 
νὸς ἀπογόνε "Ατλαῇθ;, βασι- 
λάϊσα- δ ἐκᾶ. ἄννοι ἢ, 
ὅ7) Μέλας φρότερον ψφλέμ-, 
μετεκλήϑη ΝέάλΟΣ ὠπό πνί- 
Νείλε βασιλικοῦ πολδδς. ἐχεὶ ῥί- 
αν ἑαωτόν. πινεὲς υϑῦτοι ὠπό 
πν. Νειλασίᾳ κεχλῆ δος ὅ ἅτως σμὶ- 
τὸν εἰπύντας, ἄκ οὗ λέγοντας ἐ- 
πελέ[χει ὁ ̓Αῤῥιανός. “Ὅπ ἐπ) 
εἰγοὶ σομιάτων ἑλιοσόμαμ» ὃ Νεές- 
λ᾿ εἰς ἅλα βάλλει, ὕδωτι πε- 
σάνων λιπαρὸν πέδον Αἰγύη]ε. 
οὲὸ χὴ πιῤτοί]ον αὐ τὸν φϑασας ὡ- 
νύμωσε. ἐδὰ γεω[οοί φὉ. λέγει; 

γα τότων ςομκώτων 
ὑᾳ Ἐ ἄσημα ΚΑῚ ον τι 
᾿Ἡφφ661Θ- ὃ πεντείφομον τῶ λέ- 
4 τὸν Νέϊλον; δυλαδὴ χα! τοὶ 
φυσιχαᾷ σύμωτοῖ; ὡς δύο τινῶν ὁ- 

ρυκτῶν ὄντων. φησὶ γὸ ὅτι ὃ Νέ:- 
λΘ- ὑτὸ ον κἀταθόσων εἰρξά- 
ἐμ. ῥξει, μέσην πεν οί γή- 
ζων εἰς ϑεύλαοσε. οζ ζουᾶνε ΠῚ 
εἰς τεία;, τὸ μ ἐῷον σχίσμα 
ποιεῖ σὺ Πηλέσιον φοικο᾽ τὸ ἢ τ 
σπέριον, Κανωζικὸν καλέϊ.) τὸ 
ἢ. όσον» Σε(ευνυτικὸν. ὦξ ε ξ ὑπο- 
οἰζονῇ τὸ Σαϊτικὸν χἡ τὸ Μεγ- 
σσιον. ἡ ὅ ὅτω πέντε συμαγαγὸν 
τὲ γνήσια, σύμ τοί, τοὶ λοιποὶ ἡ δύο, 
τὸ Βολξίπκον ,ὮὉ τὸ Βακολιχον, 
ὅχ ᾿Ἰϑωγοΐ, λέ γε: ούμαται. Ἐῶ)» 
ἀλλεὶ ὀρυκτε. τ ταῦ τα ὅτως. 

εἰς τοσοῦτον ἢ χλύζεῶ) ὕσωσιν ἡ 
ΑἸγνηῖθ᾽, ὥςε "ὺ ποτοιμία, νῇ- 
σῃς τφός ἩΥΩΝΥ δΕ ἐγ... ᾿Ισέον, ὃ 
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ἢ μιωεςη- 
στάγ!ο. 

᾿ πειρήση- 

σι}. 

ἢ αὶ ρ78. 

Δι ΟΝ ΥΞΙΟΎΥ: 
ὅ7| Ἡρῤόντος υϑὸ λέ (γέ “5 Νεί- 
λ5 τὸς πηγοὶς μὴ γεν ὠσκφῦνζ᾽ δρὺ 
σι’ αὐτὸς ἔχει. φροΐσειι τότε ποὶς 
σηγοίς. εἰὐχκῶ ἢ, φησὶν, ὅτι ««ὲ 
ὁ δεὶς δὩΠ" Ελλίαϊων. ἕτερφι. δέφαω- 
σι τὸν Ν λον ὦν δώ πὴς Σε- 
λίωης, ἤτοι ἐμ ΚΝ Σελίμμαίων ὁ- 
ρῶν ἀφ χρᾶν, χὺἡ πὸ τῆς κιννώ- 
μωμοφύρε γῆς ἐμ 7 Αἰϑιοπις 
κῶν περμμόγων. ᾿ εδεξιέγαι πᾶξ, 
ἐστ᾽ ουϑεῖαν τία) ΑἸἰγυηῆον, χώμ᾽ 
ψωα; κὶ πὸ 48 μιχροῦ χοτοιβ- 
ῥάκτε νὰ Ξυήνης χὺ Ἔλεφαν- 
πένης πόλεως ἀρξάμϑμον τὴς κῶμτ 
πὰς , ἐμβάλλειν Τε εἰς αὐτὸν εἰ- 
πὸ τὴς ἕως δύο ποτοωιμὸς “ξιλαμ- 
ξάνονας νῆσον φυμεγέδη κὴ ὁνο- 
μαςὴν τ Μεεφίω. ὧν ὃ μδον 
᾿Αφαξύξᾳς᾽ ὁ ἊΣ ᾿Αςεῦπες κα" 
ἌΞΕΙ). κοίτοιγε ὃ ἩφΦφ 661. φύ- 
σε! μέγαν χὺ αὐπείρκη ἑαυτῷ δ 
Νῦλον Ἐ2) βέλε.)" λέγων ὅπ᾽ ἅτε 
χρίων Ἐτξ ποτα μεῖς χις εἰς αὐτὸν 
ἐσοῖὶ ἔωσιν. ὃ 9 ῥηϑεὶς μικεὸς χῴῳ- 
παρῥείχἼης, ὀφρύς ὅξι φησὶ. πε: 
σεως, ἱπεσὸς ἄνω, Τοτές! 
σλατύς. δέχε.) ο) τὸν ποτα κὸν 
Τελς ἀυτῶν]α εἴς πινῶ χρῆμγον, χαθ᾽ 
ὃ τὸ ὕδωρ καταῤῥήγνυ.. πληρφό- 
τα ὃ ὕσο, ϑεεινῶν ὀμξρων τὸν 
Νεῖλον φασὶ, χὺ ἀσοχατοξ αὐνᾷν 
ἡ ἡμέρα» ὅσων χὰ ηὐξα- 

ται. πελαγίζειν ὃ τί Αἰγυπῆον 
ἂν Τὴ ἀνὰς ἄσει ἀυτϑ ὦφε πῶς 
δὲ λόφων ἢ χϑμιάτων οἰκήσεις 
νησίζειν δή τὸς πόῤῥωδεν βλέ- 

᾿᾿ 

ποισιν. ἱςορέϊ ) δὲ χὶ ὅτι ἀπὸ 86- 
ρινὴς σῆς ὃ Νᾶλθ- ἐἀρξαίμε- 
νΘ᾽, πληϑύνει, τότέσι πλημμυς 
ΘΕ, δπὴ ἡμέρας ἑκατόν. εἶπαι ἐ 
χλιπῶν τὸ ῥεῖϑρον» χὺ ὑπίσο εἰ- 
σελϑῶν, «διωτελέϊ βεοχὺς τὸν ὅ- 
λον “χειμῶνα. χὴ ὅτ λίϑος ἐ ἐν τῷ 
Νείλῳ γυνδ κυάμῳ, παρϑμίοιος, 
ὃν ξαὶν Ἰδῶσι κύνες ὄχ, ὑλαχτῦ- 
σιγ. ϑοφιμώτατον «6 φήσι τὸ Ζὰ 
Νείλε ὕδωρ τ, δυο πίω κεῖ 
δὰ ἡλίων μετείαν ἔψησιν. ᾿ ιε΄ 
γαλοφυεῖν, γ ἠἄμενν χἡ πο- 
λύγρνον εἰ). χἡ ποὺς γυμαῖ- 
χας ἐῶ’ ὅτε, τεβάνια τίκτειν, 
ἤδη δὲ χἡ χα! τὴν ᾿Δειξοτέλες ἱ- 
ςοείαψ, ἐῆζσνμα. ᾿ Οπ τὸν" 
Νέϊλον "ὃ ποίγυ, πολλὴν Ἰλυ λέ-- 
γε: βώλλειν; ὡς χὴ ενωτέρω γ- 
γεατήωι, κὸ ὕλζ(ε χβονὸς εἰ εἰ αὐ- 
ξητικόν. λέγει δὲ αὐτὸν χὰ τῆς 
᾿Ασίας τὴν Λιζύίω ὁπογέμεῦν, 
εἰφι (να κέδν, ἐς Δίξα οϑὺ, ὰ 
ΛΔιζυΐω, ἐς δι οὐγες, τὴν ̓Ασί- 
εΨ,. Ξημείωστα ξὰ ὅπῃ "ἡ ἐγταῦ- 
ϑοῦ Χὺ ἐν σποὶς ἑ ἑξῆς δέ πό τὴν 
᾿Ασίαν» ᾿Ασί εβδυ φησὶ, ΧΩ) πειρῶ" 
γυμί ἂν ὅ μζω χα ὑπυχορισμμόν. 
ὅ γὸ εἰκὸς “ἀποκοοίστα αὐτὸν Σ 
τοσοιύτίω ἢ ἤπειρον. ὅτω δὲ χ αἱ 
᾿Αμαζόνες παρωγύμιως λέγονται 
᾿Αμαζογίδες. χὺ Εὐριπίδη, 
Μαιάᾶς, ἡ ἡ 7Ὰ Ἕρμοὐ μήτηρ Μαῖα. 
κι τὴν Τυῤῥίωὴν δὲ ϑειίλαασσιν ὅ-- 
χω Τυρῥίωνἐὰ εἶ πεν ὃ Διογύσι). 

Τῷ πώρᾳ “ ᾿γαλεποεσιν εὐλδρτπτνν, δίμος ὀυδρῶν, 
Οἱ τρῷς τοι βιόποιο ̓  διεφήσθμτο κ'(δηθ 96) 
Πρῷτοι ἢ σι ἱμεφρεν... ἐπειρήσόμτο οἰρῤτρρυ" 
Καὶ σπύρον ἐτούτη: ἁωΡ αὐ λριλζος ̓ ἁπλωσθμπο' 225: 

Ἡεῶσοι ὃ." γραμμῆσι ᾿ πῦλον διεμετρη ἡστμπο, 
Θυμῷ " φραοσούμδυοι λοξὸν δέρμον. γήίθεος 
Τῶν δὲ κεν ἀυδήσοι μα ᾧ ἀυτῆς 1 πείρφ το γαίης; 

Καὶ 



ὡνδτας, τ ἐμ αι ΩΣ τὸ ΗΝ 

43 ΝΠΠΠΙΓΕΡΤΙΗΤἊΗ ΣΎΤΙΣ, 

Καὶ μορφίωώ" ὁ Κ γὐ ὀλίζον(6)." ἔμμορε τιμᾶ. 
᾿ Οὐδὲμλ ἐσ᾽᾽ ὀλίγη Ὑ μέγεθθ. πέλ4. ἀλλά τις ἄλλων ' 

Εὔξοίθι., ὀνλείμῳων 72: Φ αἴλοώ 
᾿ ποίν]α, φέρε(ᾳ. 241 [] Τέκνα. 

2353 ἤπης Δοοοῖ πε ργδοἰαγογιαλ σεημ5 Ποπηησιη, 233 (ΛὉ] ΡΠ 

νἱία ἀΠΠἸπχογιηί νίδ5, “35 ῬΥΙΠῚΪ [ἐπὶ Ορ(ΔΌΠ]ς6 ἘΧΡΕΓΕ {π|πέ ἀΓΔΈΓΕΠΊ, 

235 Αἴας (ἐπε {ἀρεῖ γε !ΠΊπλαπι [π]σιη Ροίπεγαης, "35 ῬΥΙΠῚΣ 
εἴατα Πποῖ5 σα απΊ ἀϊπηεπῇ Πιηΐ, 537 ΑΒΙπιο οοηξεπΊρ δέ] ΟὈ Ι]ΠΠ11 
ουτίατη (ο115. 235 Ἡοσγισι σπίεπι εἰσ αν ὅς Ἰρίπι8 Ππ65 ἔεγγδ, 339 ἘῈ 
(ουρηδπὶ : ἢ 4! ἄεπη πο ράτνιπὶ αἀερί Ε[Ὁ Ποηπόγεπη. ἦὁ. Νέας 
εξίαπα δχίρσια, ηυοά δ πηαρηπιτπαιπεπι δέηεξ - γεγὶπη πΠᾶ 1Πηίεγ 4- 
[125 311 Βεπο ραίςιι!β ἱπίτγιιόξα ὃς ργαί!ς, ὃς Ἔχιπη1α ΟΠΊηΙἃ ργο άπ ΕΒ. 

Ὅπ τοῦ Αἰγυτῆϊες εἴκωμιά- 

ζων. μι: αὐτοῦ ἀειαρεπῶν 
λέγε: ἀνδρῶν, οἵ πρῶτοι, φησὶν 
βίεχκελόϑες, ὅ ὅδι χέχνας, υξ ἀ- 
δόνγχες δηεςέσεντο, ἤτοι «δέϊλον. 

εἰς γεωργίαν τυχὸν χἡ «ρατείαν» χὴ 
ἱερωσυήΐω, κχῇ εἰς τοιαυτεί τινα" 

φρῶτοι Ὁ ἱμερόεν φησὶν» ε- 

πειρξύϑες, ὠρότρό, γὺ σπόρον ᾿ϑυ- 
τάτης ψὰρ᾽ αὔλαχος ἡπλώσαντο " 
προῴτοι ἢ γραμμῶςς πόλον «δγερι- 

ἡλίε δηλαδὴ ΩΝ μα αν μον αν. εἰξάἀνοφνῆες ϑοτάς. γχἡ ϑυμῷ» το- 

, ε 

ἡλίν, ὡς αὐτόχρημω ὃν μόσοφοι, 
 ψι.; ἈΝ ὰ “ 

χ,), ὁ μϑμ πἰξιηγητῆς ὅτ σφρρο- 
λυγεὶ οὐτός. λέγει 3 Ὁ) Ἠρϑδὸ- 
τος πιροτες οἰνορώπων Αἰγυτῆϊες 
᾽ ΩΣ χν6 Ἁ λὰω 
ἐξὠρῶν τὸν ἐνιαυτὸν. ΨΚ) ὅτι 
Αἰγυηηΐϊων οἱ Ἡλικπολὶ ) λομμώ- 

5 - ς ,ὔ 

τατοι. ἀλη ὃ ἱσοοία, χὶ πανϑρ- 
γρὺς οἶδεν αὐτόδῦ. ὡς χὺ Θεύκοι- 

ε “ » 

τος ὑπεμφαίνγει. ὅϑεν χἡ αἰγυηῆ!ἀ- 
ζειν λέγεἷ), τὸ ὑπέλα πράήπειν. 
χ) παρφιμία, κει τω λέγεσα. Δᾷ- 
γοὶ πλέχειν τοῖ μη χαγεὶς Αἰγύπ- 
Π|οι. τσορφυῦ τὰ ὃ χὴ δελωδίω αἱ 

Σῶμα [Σ ἂν τολοσῆσιν ὅπηι πλόυρῆσι βέξηκεν. 

Εὐρὺ μι) ὠμφ᾽ ακτῶς βορεήτιδας. ἢ ὀξὺ δι 
Ελχομδυον ᾧ μέφοι " βαϑυκρήμνοιο Συΐωης, 

φ ΑἹ ο΄Ἣ ε Υ .Ἂ« ἜἝἜ "7 

01) Πορσων. ὁμώνυμος ἢ ἡ Αι: 
"» ͵ὔ 

γ».- ΑἸγυτῆῳ τὸ ' Βήλδ9 τῷ 
Δαναοῦ ἀδελφῷ. λέγον το ἢ χὴ 

΄ο΄ Ι Ν ε ΕῚ ’ 

ξυεφῶς τος χεφϑηὰς οἱ ΑἸ γυπ- 
ποι. γὩ πρὸς ἥλιον παχυμεὸῦς τὸ 
3 Ἁ Ἀ.9 , ΝΥ 

ὁςοὖν. σοὸ χἡ ἐλείχιςτ! ,φασὶν, 
9 ὙΚΒ 5» ,ὔ ω 

εἰσὶν ἐν ΑἸγύπηῳ φαλακροί. Ὅτι 
ΝΑῚ » ἕ μὲ ᾽ “τί 

5) ταῦ ταὶ ΑἸγύη]ό εἴώμιο» χα 
σὸν Διονύσιον, δ Ολ! γη49 ΦΗσιΨν, 
47 ο΄ὦ7σῪ,θ 32 Ἦν Ψ. ΝΡ. να 77 

ἔχε τιμῆς. ὅ μΐω «4. ολιγη 
,; τ [ἐ μὰ 2 Φ 

μέγοϑ Θ- πέλει» ὡλὸ Ὁ πος 
ἄλλαι ἔυξ6)0.9 ουλείμμιων ΤῈ» χὶ ΐ 

εἰγλαιεὶ πείν]ω φέφεσι. ἄλλοι ὃ 

τέσιν οἴχοϑεν ἐκ ψυχῆς κἡ οἰ δοοαίκ- χὴ φυσικῶς ὠχρῶδς ἱσορουῦτες 
χως. φρᾳοσείμϑμοι λοξὸν δόμον αὐτίω)» φασὶ ΧΤ' γίώ τε δυσέμι- 

ολον τ)» 1) τῷ πρὸς ϑωλασ- 
σαν ἀλίρμϑμον. χἡ τὸν «ολιχίμω ὃ 
δοδν χὶ ἀργαλείω, καὺ 45 Ὁ- 
μήρφυ, «γα τὸ ἀξεινον Τῷ τόπο ὦ 
τὸ ἀλίμλμον εἰρηδς λέγρισι. ἐ- 
χλήϑη δέ ποτε, καὶ τίω) ἱςοελαν» 
ἢ τοιαύ τῇ χώρῳ, χἡ ἀξείω, κἡἢ πο’ 
χαμία. ἢ) Αἰϑιοπίά, σδιοὺ τόν’ 
ἐκῶ Αἰϑιόπας. αδεὶ ὧν πολλοὶ φ(μ᾽ 
παλαιῶν ἱσορῶσι, νοὶ μίω) χἡ ̓Δε- 
γι, ἔκ τιν Θ- Ἴνδῇ ᾽Αοτὸ χῴλε- 

"κ᾿ χἡ Ὥγυγία ἢ. ὁ Μελάμ- 
ξωλ Θ΄. ὦ Ἡφωία. 

ς Ὁ} “35. 

ἐπ ἤῶ, 

, « Οὔ. γ- 
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Υ: 6 ἰ, 

σά ;6Υ]1-. 
αἰϊοηῖ., ν, 
Τοτι. 

4546 εκ ῥ441ε 
Ῥοβῖς ὅὍπ τὸ τῆς ὅλης ΑἸγύπῆς οὗμα 

σοιοσοὰς δὴ πλαραϊς βέξωκοε. χεί- 

τ ὠἀρυλυδο ἐγεὰν ν!: Δέλτει ςοιχείῳ. 1) δ) χη ὁ τῶ χά 
λᾶτω Δέλτα τὸ χατ᾽ ΑἸγυτῆον. 
φασὶ γὸ ἐν τῷ νοτίῳ τὴς Αἰγύπε 
Ἴ. μέρει δύο ἘΠ ὅρη ὧν ἐν τῴ 
εεξιῷ ἐἰνατολικίαὐ κεϊῶς τίω 
φρϑειρημδμίω Ξυΐωϊω. ὅτω ὃ 
ξγγὴς τεῦ ἀλλήλων ταῦτα. πὸ ὁρῇ, 
ὡς μηδὲ ἐπα ςοί διον 91) πὸ μέσον 
οὐδ᾽ χαὶκ τότε τὰ ςενᾷ ἀρ.χό- 
ΤΠ νι; τ δῖ μι αδιανθης: 
δτα πρὸς πὸ χτ ϑυίλαοσαν βύ- 
φεια5 ὡς δέλτει,, ἥτοι τειγωνοει- 
«Ὅς. ἔς! ὃ τὸ ῥηδϑὲν ἑτῆαςοίσδων, 
τὸ ὀξὺ τῷ δέλτα, εἷξ ὃ ὁ ΝέϊλΘ᾽ 
κῴταῤῥήγνυται, ὥς φήσι χὰ “Η 29- 
οἷγ7(0-. φασὲὶ δὲ κἡ ἐν τι μέσῳ 
Ὡς Αἰγύπῆς ἕτερον τείγωνον ἐἰξ 
ἀυτῷ Τὰ Νείλε ἐποτελέ; ὦτα οἴ μα. 
Δέλτα λεχόμῆμον χἡ αὐτό ὃ ἡ οϑῷὲ 
βάσις μεταξὺ Τ8 Ἰπηλοισίᾳς χὺ Τῷ 
Ἡρδακλείκ κύματος τὰ ΝΕείλε" 
πλάϊραὶ δὲ, ἡ δεξιοὶ υϑρ, χτί 
ΤἸπηλόστον᾽ ἡ ἐειςεροὶ δὲ, χτί Κα- 
νωξον. χἡ Ἡρῴχλειον. κῴῳλέϊται 
δὲ (φασὶ, Δέλτα χαί τί “χωρίον, 
χΣ κώμῃ τὶς ὡπὶ τὴ τῷ Δίλτα 
κορυφῇ. ἹΞημείωσοωμι δὲ ὅτι ἔοικεν 
ὧν Φ ῥηϑέντων τὸ δέλτα 'γροί.- 
μιὰ τειγωγοφδῶς ομματίζεδς φρῷ 

Καὶ τίω μδὺ πολλοί τε ᾧ ὀλξιοι ἄνδρες ξγϑσιν " 
Ἢ μὴν ὁσοι Θήξ ἕω ἐφρκκυδξα, ναμετοίθσι; Υ 

,» κ 5 Ι Ε Ι ᾿ φ ι 
Θης κω ἀὐγυσάζω, ἐχοαιπομπύλον. ἐν α)ου οὐγωνῶς 

Μέμνων “ ἀντρλυᾷ ἐἰω) ὠσατίξεϊαι Ἠὼ " 

Δ ΡΟΣΌΝ 
: 5. ἜΣ. ΐ Ε ἣ 

Ί Οὔρεσιν" οὐμφοτερρισι 7 πθισκεπέεοσιν ἐρυμνὸν» 24 
: , Ω δὴ 

75 Τῶν μέσα “ καλλιδόοιο χρτεριχεξ) ὕδουτου ἸΝ εἰλϑ- 

᾿ ενΐααραιϊα, 54: ΕἸρῃγα Ἰσίέαγ ὦ ἴὰ ἔπρεν ἰλέεγα ἤχα εἴ, 515 1 δία συϊάοη 
πείογαᾳ Ὀογθαὶα, ἀοπέα [ατόϊα] νεγὸ || δά ΔυΓΟΙάτη. ὅ41 
Πιξαν δἔδιτη αἴχας δὰ Ππαρεηϊθηι [4 πποπίϊπι ῥγαορι ει ΘγΈποη 
Ἢ Μοπέβας ᾿᾿ ἀμπιοδιι5 πἀπάϊπιια τερεητίθιι5 πγαπίέα, "46 τος ἰη] 

ἢ τυῖ, πιγας [6 Γ Ῥα]ο γῆι ἀείςεηθπηΐ δααα ΝΊ]. 

ἐδ ελ υ ων 

Ουκ ἐς 

τοὶς παλαμοὶς. ὅϑεν κχἡ “έλτοι χυῇ 
οἰως μδ οἱ πόμοι ὅσψφι τοιγαῦ 
ψοειοἶδὸ ς ξομιμωτίζογο ἐν τὸ πΊ]ύσῃ 
σεῶτα, χανδοὶ χὴ νυ ποιᾶσί τιγὲς 
Ψ Ν ε Ὁ" ε Ι Ζ 

ὕςερον δὲ ὁπλὼῶς αἱ βιίλοι λᾷ 
ν᾿", Χ Ψ» ἊὉὉ ’ 

γρντῶν, ὃπὸ τῆς παλαιῶς χϑήσε 
Φὴν ἰ σία οἱ) χ 

ὡς. κρσ ἢ) πυξζιία95 οδοὰ “Τὸ τᾶὶ 
ἈΝ Ὁ 3. ͵ 

πωλαμκὲς τοὺς ἐν πυξων πιγαχίο 
τοὶ γερομμμαα, ἐντωποιῦϊ. ᾿1Ιςέο 
εὲ ὅτι ὃ Ξενοφῶν ἰἱςορέϊ τ τὴ 
Θρᾳΐκης τύπον εἰγαΐ πνώ Δέλτι 

φᾷ. ἧς ἥμερος ἐν Τ νοτίαις Θήξαιφἢ 
Ἄν 53) ε ε ’ὔ 

ὠγέςηχεν ὠγώλμωγ ὡς ρηϑήσφτας 



ΕΒ ΠΥ ΠΣ ὩΣ, 

ὅοοσυοι ὃ ἑδίάπολιν ̓  μεσιίπίω ἢ ἡπάρρον ἔχεσιν, 

δι᾿ "ὅσσοι "ἢ γοτερῃσιν ἐπ᾿  ηϊονεοσι δε λρροσης 
ἡ Παρῤῥωλίζω ναΐθσιν ἐῳ Σερξωνίδίθο ἄλμης. 

7 Αἴχια Πάπο α]ἀοπι ΤΔΒ]ΕΙ ὃς Ορα]ε ΠΕ] Ποπηῖπεβ ἱεπεηΐ, γ4ἢ ἘῈ εὐρέος 
1 { Τῇοῦδ5 ρεγοοϊεῦγος Ἰημδιίαηί, 21:9 ὙΠΕΡ 45 Ῥυοας, δΠΕΠΠΙ ἐπ φμα Το. 

ογίας μαθϑηΐεβ ἢ Ὁ] Γαίοηδης 359 Μεπηποη Θχουιθηΐεπι {Π41Π| {4- δὲ κυῦν, 
Ἰέλε Αὐτοιαπη, 351 Ε χῃ {ἐρίεπι αὐθεβ μαδεπέεπη πηδάϊαπη οοη- 7604. Ράτε 

Ἡπεηΐεπι ἱεπθηΐ, 372 ΕῈ πὶ πᾶ δὰ Πεΐογα παγῖ5 359 Μαυ πη ἋΣ 

45 

“Ὅπ τες Αἰγυπῆίαι Θήξας ἑ ἐνι- 
ὡς ὀκφέ 6ρΕΙ, κἡ ἐρικυδέα, λξ 

Ἵ ὑλ!. τίω τοι πίω Θήξσιω, κχἡἢ 

γνγίων, χἡ ἐχωτόμπυλον ἔγϑα 
»γωγῶς» φησὶν; ὁ Μέμνων ἄνγω- 

᾿ ἐλλες, τίωδ ξαυτὸ ἫΩ, τετές: 
Τιω μητέεᾳ ἡμέξαν» εἰαπτίζε.). 
νδριοὺς υϑὸ ὦ ὧν, εἰ ζ τ ἢ μὴ" 
ανὴς ἅμα ἡμέρῳ, λαμσὅσῃ φω- 

Ἰωὴ ἡμέξαν ἧς ἢ ἐλέγετο ὑὸς τ) 
γὶ τὸ ἐν Αὐἰδϑίοψι τάχα χάλλι- 
Ὑς ναι, γἡ μόν Ὁ» «φρλελό- 
ἄγου ΕΦΈ, “Εοιεὶν, ποιὸς ὧν Τις- 

' γοὖ ἀδελφοῦ Λαομέον Θ᾽". ὃ ΟΡ 
σοὺς ΤῊ Κέρνῃ εἰφοείζει ὃ ὃ Λυκό- 
φῶν, αδξὶ ἧς ἀνωτέρω γέγραπί,. 
ασὶ ἢ) τὶς Θήξας ταύτας χἡ Διὸς 
ὑλιν ποτὲ χληδίωω, εἰξαίφει "ἢ 

β λύγῳ χὸ ὃ ποιητὴς ἐν 
ἢ Ἰλιάδι, ὠνγία δὲ ἰσορθυῦ Τὶ 

Ἰθῆξαι, ὧν μία ἡ αὕτη ἡ «δὶ ΑἹ- 
πῆον, μεγίςη υϑέ ποτε σα, ὡς 
εἰς ἐχοιτὸν σύλαι εἰγοί γοδδς, χὴ 

ξ ταρῥήγνυταω δηλοὶ ὁ ἡϑαυμαξίν 
πὶ ὀπὶ ἤρε: τῷ ἡού ̓ Αμώ- 
Ὁ. ἥϑη δ αἱ Θῆξαι ψεχίφ), 

Ἰοοίαπῖ, υἵχαςε δα δεγθομιιπ ἰαἰπη [14]. 

“Ὅπι πολλοί τε χἡ ὄλξιοι ἄνδρες 
τίω τῆς Αἰγύαῇῆε" ἔχοισι γίω, δὴ 
οἱ ῥηϑέντες Θηξαῖοι» χἡ οἱ ᾽Αλε- 

᾿ξ δι, ζὴ οἱ μεσήπειρφι ἑπῆα- 
πολὶ 2)» γἡ οἱ «ῥεῖ σε πίω) 
λίαν τί) φοὺς τὴ Σερξων τῶν. 
λίμνη δὲ αὕτη ἡ χύρα» “αδεὶ τὰ 
φασι" τὸν Ιυφῶγα κεκρύφϑτω, “λη- 
σίον Ε Ζὰ φῳεὸς Πηλυσίω Κα- 
εἰς ὅρες. οἱ μδύτοι Πηλεσιῶται 
ὡμτὸς τότων εἰσὶ δὰ χωτ᾽ αἴγ- 
πΊον. τὸ ) Ἰπηλέσιον ἤδη τῆς 
᾿Ασίας ὄξιν. Ὅπ ἡ χατ᾽ ΑἸγυ- 
πον Ἐπ άπολις, "ἢ ̓Αρχαδν ώ;, 
ὡς ὑπὸ ΤῈ βασιλέως ᾿Αρχαδύε, ὕ- 
φΈξον ἐχλήϑη " 2) δὲ τότε χὺ 
᾿Επήώνομος ἢ ἢ κα ̓Επήανομία ὦ ὦνο- 
μιν. χ᾽ φῦτο [ ἐκαλεῖτο διαὶ 
τὸ ἐπΊ]ὰὼ ἔ ἔχειν γύμες, ὁποίες τος 
Λιξυκὲς ἡ συρήϑης φράσις εἶναι 
βόλεϊαι, ὡς ὧν σις πῇ ἐγορίας- 
ΕἼ πολις «“ὲ ἐλέγετο, ὑπὸ πύ- 
λέων φὐραχειμλύων τῷ Νείλῳ, 
ἘΞ μδὸ εἰξ ἀειςερῶν ̓  ἤγρυω Μέμ.- 
φεως, Διὸς πύλξως. Μερινογίαις 
μικ69 Καταῤῥάώκ]ε ἡ μεγοῖλι, 1) 

ν Συίΐωης " μιᾶς δὲ ὧν «εξιῶν, 
γῆς Βαξυλῶν". οἱ δὲ ἄλλως 
καταειθ μᾶσι" τὰς τοιούτοις ἐπ] 
πόλεις ἢ Τέοπιξας μδμν. σὴς Θη- 

1 ζα! Ὁ, αἵ εἰσιν, ἡ Τὰ Πανὸς, 
ἢ τὰ ᾿Αντνδέ; ἥ Δ Λύκων "ὦ " 
Ἕρμϑ πόλις σφεῖς δὲ τῆς ᾿Αρ- 
χρεδ ας, τίω" Ηρᾳκχλέες, τί) Ὃ- 
ξυρυχον, Ὁ τὴν Μέμφιν, “- ἢ9 



᾿ Ἂν 

Δ ΥΙΝ ὙΠ ΣΎ ΕΣ 

Τῆς τϑρς μδ ζεφύφριο,γ"" Ἔ Μακηδόνιον “ δολίεθρο 

Ἔνθα “ Σινωσήπουο Διος ἢ 
ΠΡ τιμιήεν κεχαισμῆον., ὧχ ὧν ὀκεί γϑ 
“ Νηὸν ὁ ὸν ανιϑεώποισι Ψ ϑεώτερον αὐλον ἰδδιο, 

ΔΕ ἀφνειὴν᾽ ἢ ἑτερίωυ " πόλιν ᾿ἡχέ τὖρ ἄκρφυτ, 

ἍΠΑΣ σχφσπαὶ Πόηηνί δ. ἘΪδοϑεείης. 

Το Αἰικαπς 554 Ῥργγὸ Βυ]ας ἃ Ζερῆγτγο [44 Ζερῇγγαπι) ἵ Μασεάοπίοηι ΟΡ" 
ἄππὶ εἴς, 555 ΕδῚ Ὁ ϑιποριέδο Τονῖβ πλαρηῖ τεπιρίσμη, 555 ΑΌΓΟ ΡῈ 
᾿ἙοίΟ ογπαέμπη: Βαυα [λοΙδ 1110 "57 Τοπηρίαπι ἱηΐεῦ Βοπηΐηαβ ἢ 

258 6] ἰᾳπὸ διαιδ οριυεηΐαπι 8 
ὉΌΙ {ππηπλας 559 Οογπαπίαν. Τ ρεοα]ας ῬΑΠ]ςηΙα 191 

Οὐδὲ ἃ 

νΙΠΠπ5 ΔΠΠπ4 ν!άθγε Πμ645, 
Παπὶ πγθεπι: 
ἀοίῃεε, Ὁ. 

ἽὍπ Αἰγύπῆς ποὺς ζέφυρον, 
"Ἢ πάνυ πόρρω Ζὲ Καγωζξικᾷ Νει- 
λώε φύμμοῖ] 9). χο ὁ Μακηδόγιον ’0- 
ἜΝ Ν ὅ ὅδ». ἡ 78 Μακεδόνος 

λεξάνδρε δμιώνυμιί᾽ πολίς, ἐν 
᾿ ἣν ἐτείφη,. Πτολεμαΐξ κομμίσει»- 
Τῦς. ,Τεϑεὶς ἐν π]υέλῳ χευσὴ. ἰω 
ευλήσας ὕςεεον Κύκκης ὃ ὄξηχλη- 
ϑεὶς Ταρείσει 7 Θ᾽ Πτρλθμοαῦ τ», 
ἂν ὑαλίνῃ πἼυέλῳ τὸν νεκρὸν ἔϑε- 
το. εἰοιθ κου Ὁ ὃ ἢ ἐν τοῦς ἰφύρίαις 
᾿Αλεξάνδφειοι ΣΝ τὰς ἧϊ. τὅ- 
σῶν μία χἡ αὕτῃ» πόλις Λίξυωει; 
ἤτοι Αἰγυπήῆία. ταύτίω χἡ ἄλλοις 
υαϑὸ ὁ ὀνόμασι δ)αφύρφις χληϑέ αἱ 
ποτε φασί ̓ ὀνομαοϑίω αι ὃ Ὁ χἡ Δεον-' 
τύπολιν.. σοὶ τὸν τῆς ᾿Ολυμπια- 
δ᾽ χἡ τὅτον ᾿Αλέξανδρον; ἧς ἥ 
γαςὴὴρ ςσφρ ροιγίδας, λέξον. εἰχόνι 

λέγεται. λέγε) ὃ ὁ ὅτε πίω ἀρ- 
ἣ πόλις ἐμελετῶτο χπδῆνο» 

χὺ δηεγεῴφετο, γίῶ μὴ Ἐῶ 
πρόχειρον λόκὴν, ὡς Δλεεία ἰω 
τὴ ἡ δ)α [εο!φὴ, χτ' τὸ συμηϑες᾽ ἀλ- 
φίτοις ἢ διωγεαφίμοϑωα οὐ τίω), Χ) 
ὄρνιϑας κατοπΊ]ντας ὠφαρπάζην 
τὸὼ ἄλφιτα. Ὁ σύμβολον δόξαι 
πίωιχαῦ τα αἴσιον χοὶς “ἰξὶ τὸν .Α: 
λέξανεφον» ὃ ὅτι δηλαδὴ πολλῶν ἥ 
πύλες θοφὸς βυήσεί). λέγετον ὃ χὴ 
πόλις ποτὲ χληϑίῶαι χατ᾽ ὠζο- 

᾿μεγοίλριο μέλα ϑεον, 25 

γί, ὡς νυ ἢ Κωγςαντῖγα πόλις 
[ ὡς αἱ ̓Αϑύϑω ποτὲ» ἄςυ. 
ςξον ἢ ὅτι “ἰῷ Μακεδὼν ἐτείγε 
δ: τίω ὡδαλήγεξ,, Μακῆς 
εἶπεν» ἐν » Μακησόνιον σὺ 
λίεϑρον. ὅχ ἕξῳ ἃ ἐἀγωλογίας λόγωι 
ὅσω Ὁ νὴ ἄγλα πρλλὰ Δ κυείω 
εἰς δὼν ὀξυτύνων ὁ ὀγομοί των , 
Ἵ ἢ Φρᾳλήγε)» ὡς χὴ ὃ Σαρπηδών 
ι Ἢ "ὃ ὃ Μακεϑῶν, ἡγωμών 
γε τὴς ὁμωνύμε χύδεοις.. ἥπο ὦ Ἔ 
μαϑία φΘΞΤΈΦ9ν ἐκαλεῖτο, ὕοὴ 
ἢ ὅπ πειρέφρᾳσε πίω κὰν ́γ. 
δφειαν, ὅ ὅχ αὐτὸ φατο εἰπὼν ὅ ζῇ 
χφλεϊ ται, εἰλλὶ Μαχεδόγιον ὃ ὄν 
μιάσεις πἼολίεθρον. ὡς ὧν εἰς μων 
μίω ἱ ἱσορίας ἀγείγῃ τὸν ἀκχροα: 
ὅσω "κα σὺ Τπηλέσιον κατωτέρῶ. 
Πηλέως ὃ ὁμώνυμον πόλιν ἐρεῖ. Ρ 
κεῖνο: Ω) χ ( πον ἔχε! ποιητικὸν ἄλ 

λον, τίω ἐτυμολογίαν, συμή Ή, 
αἰὐγίι τῷ τῷ Διογεσίῳ, οἵω ποιὴ 
τὴ, λέγει ὃ χἡ ὅτι «Ἰεὶ ᾿Αλεξάν 
δι (εάν Σινωπίτα Διὸς μέλωϑρρ! 
χρυσῷ πιμεντι κεχίσρδμον, Ὁ ἡ 
εἰξαίφων τῷ “λόγῳ; φησὶν, ὅχ ἀ 
ἐκείν ναὸν ἐν ἀνθρώποις. ϑιώτε 
ξον ἄλλον ἴδοις. ὃ 9 ὄςι δειύτερον 
ὅσὲ ἀφνειὰν πόλιν ἑγέξαν. 
ὄντι γὸ πλεσιωγοίτη πόλις ἥ ̓Αλο’ 
ξάνδρεια, ἱςόρη ). αδεὶ ἧς κὶ τοιεῖσ' 

πγά 



τινὰ ἡ λέγιτω " ᾿Αλεξάνδρε πόλις 
πλ ορ ἧς ὃ λιμίω γαωσὶ 

σί Θ΄. ςενός ΤῈ δὰ ἐπ᾿ εἰ- 
τὴ όκαλνο, κα κἡ πέβαις ὁ γν ἕλοις τὸν 
π᾿ ζυδὺ διαχόπίε.) «' «οόμον.. κἡ 
μ. μὰ εἰοισεεὸν ἀντ πέφρακ ται 
χειορκμήτοις͵ σκέλεσιν ̓  ἐν δεξιζ 
δὲ νησὶς ἡ  Φώξος φεύκειται, πυρ- 
σεύέσοι τοῖς πλέοισι; φρὸς τίω δὺς- 
λέρειαν ὁ Τὰ χατοίσλα. τὐξὶ ἢ τίω 
νῆσον μέγα κῴταξ ἐξλην) χεῖδο- 
ποίητα Τεῖχι» οἷς ἢ περοσαρᾳοσύ- 

μϑυα τὸ χύματα, γὴ ς ἘΙ μφοιγνύμε- 

γι.» ὀκσραϊχυύοισι σὺν πόρον» γὺ 

σφάλεᾳ ὲν δ) ςενοῦ φίὼ εἴσοδον 
ἐπεργά ον... ὃ μϑύτοι λιμίωΣ ἐν- 
σὸς ἀσφαλὴ 45 κ χειαΐκοντοι στυδδύες 
εοψβν ἔχει τὸ μέγ᾽. ὃ ὃ. γω- 

ἐφ. «δεὶ Φαρε, φησὶν ὅτως» 
δξ Φείρφς9 νησίον πὐείμηχες φεὶς 

“ ἔρωτα τῇ ἠπείρῳ. ὠὡπὸ ὃ “Ὁ 
᾿ Κανωξικοῦ εἰ εἰς αὐ πίε σείεδγαι “φν. 
Σινωπίτες ᾿ ἢ ΖΦ -. ἢ ἢ ὃ περ ὼν 
Ξινώπιον "δ ὅρος Με ἐμφι δ." 
ἀπὸ Ξινώπης τὴς Ποντικῆς. ἴω 
΄σολ ὃ ποι τ΄ λύγθ ὅπ βα- 
σιλὲι ὦ ̓ Αλεξανδρείας Πτολεμαίῳ 

“πὸ Δάϊε δαίμων τὴς ὠπιφαγεὶς ἐ- 

ΠΠΠΕΡΙΉΤΉΗΣΊΙΣ. 
κέλαϊσε, πέμι ψαντοι γαῦν, χομῖ- 
σοι αὐτὸν ἐμὴ φεοσόηλω στὶς Ὃ 
τόπον ὅϑεν τὰ ἀνγαικομίσε). ὃ 
δ) πέμπει φέρεδς τηνάλλως τίω 
γναυὰ ὅπῃ τύχῃ ἡ) ὡς φεφσέξω- 
λέν ἡνοῖς τὴ Φωκίδι, λαζόντες 
χρησμὸν οἱ ἐμπλέοντες αἱ πελϑεὶν 
εἰς Ξινώπην, χὴ ἐγέ[και τὸ φεοςῦ- 
αϑὸν, ἤνεχαν ἐκέϊϑεν σὺ 78 Σα- 
ἐφπι δ. Διὸς ἀγωλρωι. καν- 
χεῦ εν ΣΕινωπίτης Ζόῦς, ἤτοι Σά- 
Εαπις» ὁ φασι τὸ ἄγαλμα τὸϊς ὃ- 
βῶσιν: ἄσυλον ἘΔ) οἵας φύσεως ἦν. 
οἱ ὃ πὸ Σένωπος πότα τὸν 
Ξινωπί τίω στον Δία τ 2ρυσι. 
Ὅπ σκοπιαὶς τὴς ἘἸδονέας λέγει» 
τὴν κατ᾽ ̓ Αλεξανόφειαν Φαΐρον. 
αἰεὶ ἧς ἄρ), ἢ τὸν ̓ Αγτίφαρον' 
ὑψηλὸν Ὁ ὄντα, γὴ αὐτὸν» ὃς λέγε" 
πὸ τίφθ: ̓ Οσίε,διΘ.. γχὺ Εἰσὸ- 
δέας τὴς 18 Πρωτέως. ὅςς Πρω- 
τοὺς φ ξενοκτόνων σαάδων ἐν 
τῇ Θρακεκῇ “Παλλήνῃ εἰ παλλα- 
γεὶς» ὡς ἱςορέϊ Λυχόρρων, δποχῶ»" 

πέση εἰς Φάρον (ῷ τῆς ϑυγαβὸς 
Εἰ ϑέας, χἡ δοάμιων ἐγομί η δα" 
λεΐοσι Ὁ)". “ἰξὶ δ κἡ ἐν τοῖς εἰς τὴν 
᾿Οδύσσειαν γέχραπΊαι. 
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᾿ Τὴν ὃ 2 μοτ' “ ἀνπολίηνδὲ" ᾿φῳῷα! ; Κασιωώΐο δὰ πέ- ἰκατα 

ἐξ Πηλῆζθ. “ ἥολιεϑοον ὃ ἐπτόνυμον ἀγδρεεῖ εἐὐγϑσι (τρΐω ἡ πὶ Καστιώτι- 

ἘΝ Ἔξοσα ναυΐς λίης 7Ὁ δεδδημῆόοι. ὁ μὲν ὀκῴνοι χΣ 
λυ ς ὧν 7 Λιξύεοσιν ὠράθμμοι " ἢ γὺ ἔς ἀργοῖς 
Ἕπίαπύρε Νείλοιο Ι νενασμδοον ᾽" ἐλλα δον ἄςυ. Ι λελασμένον 

560 Ηλης νεγὸ μοί, οτδηΐοπι νεγίις5, δὰ σαήπηι πποηίετι "5 ᾧ Ρε- Ἔ Ρ ΓΕ: ἘΠΊ) 
κεῖ ὈΡΡΙΔππ| οορποιηΐης οπηπε8 ἰοπεηΐ 56. Ἐστερτὲ παν: ΓΙΟὨ]5 Ρε- 
ΤΙΓ : πο ἔδπηθη 11 253 Ἡοηλπεβ ᾿πΐοῦ Δίτος ππ] γα ΠΕ {πι|π|6- 
ΤΔ11] ΠαιΠἀοπῚ αὐ ογϊεπίεπι "6: ϑερίεπη οἵτία Παρεηξῖ5 ΝΠ ἤτατα 
(ον ΈΕ1 Ππηΐ ἀγθεπι. 

᾿ ὅοηῃ φοὺὸς εἰν τολοὶς Αἰγυπῆς 
«δεὶ τίω Κασιώτιοϊα, πέβαν;, ἥτοι 
«δεὶ τὸ Κάσιον ἢ ὅρος, ἡ πόλις τὸ 
Ππηλύσιον χε το, σρὸς τ οἱἷξ αὐτῷ 

περωγύμῳ ἸΠηλοισιακῷ “Ὁ Νεῖ- 
λό σδεματι. εἰνωτολικὼ ὕγτι. χὺ ἕ- 

πος δ πὸ Πηλέσιον πἼολίεϑρον 
ἐπώγυμον 78 Πηλέξως φησὶν. ὡς 

Γ “Ξ:9 φς ρα» 



[] κόλπογο 

Ἔ Γιαιηηι 14- 
Θμῖπ παγὶς 

Δ {4γ, 

-- 

ΔΊ ΟΝ ἰοῦ ἢ 
ςρατιωτῶν Φϑιωτῶν ὅσο δ τῷ Πη- 
λέῖ τεταωδύων, οἰκησείν των ἐυυτῷ. 
ἄλλοι ὃ ὑπὸ ΦὉ πελξ, ὃ δὰ ἐ ἐκεῖ 
ἑλῶν χὴ τελμώτων, καλάσιν αὐτό. 
ναμτικωτείτυς ε τόσ Πηλύστώταις 
χαλεῖ» ὧν τῷ λέγειν αὐτοῦ ἔξο- 
“χὰ ναυτιλίας δεδαηυδιός. ποιζ- 
τός ἢ) Ὄ “Ομμηϑος οἶδε τεῦ Φοίνι- 
χας. ᾿Ἶςέον ) ὅτι τὸ Κάσιον ἭἫ- 
ε4.01- δείζειν φησὶ πίω Αἰγυσ: 
τὸν χἡ τίω Ξυρίαν᾽ χὡ ὅτι ποὶ νυ 
ἰσρωτικῶς Καὶ ἀσταψεὶ ὑφασμ σα, λέ- 
γδμᾶμα,, ἐκ ὃ Φ αδεὶ τὸ ῥηϑὲν Κά- 
σίον ὅρος τῶν ἀφρχίω τῆς χλήσεως 
ξοίχασι λαξείν, ὡς ὑπεμφαάνει ὃ 
γοψας τὰ ἐδνιχοὶν ἐν λόγῳ 6." 
δεὶς τὸ Κασιωτιχῷ ἱμάτια. Ὅπ 
οἱ Τἡλοισιῶται ἀκ, εἰσὶν ὠνδερφ σέ 
Διξύεοσιν ἐναρίϑμιοι. Ὁ γὺ ὦςυ 
ὅλα ον. φησὶν. ἐς οὐ γὼς ΝΙείλε 
γενασμᾶμον, ἤτοι κατοικάμϑρον. 
οἵ ὃ εἰσειότερον λελάσμᾶνον γού: 
ΌΣΟΙ. ὅ ὄξιν ὠπιλελήσμᾶνον σῷ 

Νείλκ, ὡς ἔξω ἠδ Δέλγα χὶ χὺ πύρ- 
ῥω ἐυτα δ᾽ κεῤμάνον. χὶ ἡ Σορξῶνγις 
τοΐγιω» λίμνη τότῳ λόῳ κε- 
χώειςτι τὴς Δι(ύης. ἧς ἐἰγάτολι- 

ΓΑλλοι ἡ πλέϑοι Ἔἰ τἰούδὴ χθόνα ,γαιεἴζῳ ἐσιν χόξ, 
Οι Ξ ἔπ ̓ Ωκεῤμῷ, Ῥέ οἱ Δ, ἡπείρος ονὰ “ μέοσου Ἵ 

Ἴ ΟΣ σι, ἀμφ᾽ ουρείης Τρε των δίθι ὑδία λίμνης. 
᾿Ἥ σε ε μέση Λιξύης ἀμφέλκεϊαι ὁ ουρέα " πόνον. 
τηθς β Λιβύης μϑρφὴ ω ΟΣ τετυκΐαι. 
Εἰ ἡ ἃ Εὐρώπης ἐθέλεις τύπον, ὅτι σε κὀύσω " 

565 ΑἹΙ τέο] Ῥ᾽αγΙπαΙ ἤδης ἔδυγαυ ἱποοίπέ ; 
ΠῚ γεγὸ σοπέϊιποεπέθβ ρὲν πιδαίαο: 357 ΑἙ δΠΠ οἰγοαπη, 

"68 Οὐκ χυϊάεπι πιεήτα ΓΊδγας οἵρ- 
569. Τα 15 οεγὸ ΓΛ γα ἰογπτὰ ὃς ἤραγά, 

εἴς. 79 υὸή ἢ εἴίαπι Ἑπγορα ἀεῆάογοβ ἔογπηδιτι, πο ἐς σείαδο.. 

Οὐοδηιη : 
ἰαΐα Τυϊοη 15 Δ 1145 ρα 615, 
σαν οἷν τ { ἰδέ ΠΠῚ1ΠΊ. 

0 ᾳῃ ποιχυμερῶς ὃ Διογύσι᾽ 
τδειηγ εἰ δας, ὁμκολογέϊ, ἐν οἷς αἷεὶ 
Λιίυης φησὶν. ἼΑλλοι δὲ πλέϊςοι 
τήνε χθόνα γαιετοίυσ,ν, οἱ ̓ ϑρ, ΘΝ 

ἥ 

ἐπ᾿ ᾿σκεανῷ, οἱ δὲ, ὠναῖ μέσας, 
ἡπείρος " 

ποιήσει "ὁ ὧν τοῖς. 
χἕ, τὼ “ὲ τοιαῦτα γοήμωτα Ὁ, 

ΓΟ 

γ Ρ 

Ἧ 

“- ἐν Δ 
Ν᾿ 

κωτέρο᾽ 48 ἢ πηλυ( ἀκ «ὐμαΐθ» 
δῦ. ὡς λέλεκ]αι,. χὴς ᾿Ασίας ξ- 
τί. Σημείωσομ, δὲ ὅ ὅτι δεὶν ἐν]αῦ: ̓ 
“« ζητῆσοαι τοιᾶτόν τ ξαν τὸ, ὦ 
Καγωξικὸν συμιῶ {Ὲ Ὁ Νείλε, πέρ 
τῆς Λιύύης ἐ ἐΐη, ὡς φρϑείρη τωι | 
τὸ δὲξ ἐπώνυμον Πηλυσίῳ Πηα 
λεσιαχὰν σόμια τὴς ἔφα; δὶ, χἡ ἃ, 
Λιξυχόν᾽ τὴν ὃν μέσῳ ΔΆ ἄχρ 
δύο τότων αἰγναἼϊαν γίώ, ὅπο- 
τέρᾳ, τρησγέμειν χρή ἐ οοί γε τὴ ἶ 
Λιδύῃ, ἢ τὴ ̓ Ασΐᾳ. φοὸς δὲς 
τοισ  τίω ζήτησιν ζεὶν ἐπαγωνίσει- 
ὥὅτω, ὅτι ὡς μεϑόριον ὀφετέρᾳ ΧΩ 
δύο ἢ ἠπείρων ὠχειξῶς, ἢ δηοὶ μέσά 
γῆ; φϑοσνενέμητων. Ἡφφ 61» 
εἰὲ φανερῶς σδϑαφέλλει χ" Λιξύωι 
πο Αἰγυπῆίες, ἔν τε ἄλλοις τῦ-" 
ποίς9 χῷ ἔγϑα λέ γο ὅτι Αἰγύσπο Ϊ 
σοι (ὦ Δίζυας, ὑγάσεροι πείνηων" 
ἰνδρῶν, «δὰ τὸ τὸς ὥρας, ὅ με" 
σουλλείσσειν. ἥ ἰδὲ λέ γόσα. ἱσρεία, 
ὅτι α ΣἼς εἰς ἐν Πυηλεσίῳ ἅ γένον- 
τῶν, ἐν δὲ τὴ ἄλλῃ Αἰγύπῳ εἰς. 
σὶν. ΑἸγυπῆϊαν ἘΠ σύλιν ἐμφαί- 
γε! τὸ Πηλύσιον. 

Σ78 

"66 ΔΙῚ ααϊάειῃ αὦ 

ἑξῆς. στο 
ἔσειται πολλο" 

γ) πὸὼὶ 



ἜΡΕΧΟ 

ΤΠ ΓΕΡΡΙΗΓΗΣΙΣ 
σαρίωϑειαν. ἐργίζον)». Ξ 
δ" μαλήρωσιν ὁ ἐννοιῶν. εἰρη 
γ ΠΕ ἐδ χὴς ὅγι πάνυ ςοχαζόμε- 

γ᾽ δ ὃ Διογύσι( 6)" πολ- 
λαὶϊς χρῆται Ὁ ς συμιπληφώσεσι, Χι 

πος ἄλλοις δ ὧν σαφὴς ὃ λόγο: 
: γένεται. “οπ ἡ Τεμτωνὶς ἐ ουρέίαι 
λίμνη» μέση Λιύης ἕλχε)" ἴοι 
υ κοι τὶ νησίδιον ἱ ἱσορέσιν Ἔρ. ἐ- 
πὸ ταύτης ὃ μϑος τίω Τοιτογέ.- 
γειὰ ᾿Αϑϑυᾶν παφώγομμαὶ ὅλοι βέ- 
λέτο!» ὡς γυνή δεῖς, “ἑεὶ αὐτίω. 
«δ)ὸ χ) οἱ οἱ αἷεὶ τίω Τοιτωνί δὼ λί- 
ἐν τὴ Αϑίινῷ (μοῤλ σοῦ ϑύόσιν, 
ὡς φήσιν ἩρφδΘ-, ὃ ὃς Χἡ ποτα- 
μὸν μέγαν Τεοίτωνα, καλέ μῆμον Φη- 
σὴν ἐγυδιεοόν α εἰς τίω λίμνίω τεύ- 
“πίω μεγάλίω ΤᾺ λέγε! ε κὶ ὅτι 
σούτης τῆς Τειτωνί δι. λέγης Ὁ 
Τὰ ΤοσφδῶνΘ- ϑυγωτέρα, φασὴν 
οἱ κέ τὰ ̓ Αϑἰωᾶν᾽ χὺ ὅ7 μέμ.- 

φϑέῖσα ἡ ̓Αϑίω ἃ τῷ πατεὶ Ποσε- 
“ῶν!, ἐποιήϑη εἰς ϑυγατέρο» τά- 
πέςι ϑετὴ ϑυγατηρ ἔβώετο τῷ Δι, 
“Ὅπι Εὐρώπη ἡ χώρα ἐξ Εὐρώπης 
λέγ, καϑα χ ὃ Λυχόφρων φη- 

σίν " ἂφ᾽ ἧς ὃ Σαρπηδῶν, ὡς ἱςο- 
ρεΐ Ἐϑειπίδως ς ἐν Ῥήσῳ. ᾿Αγζωο- 
ἐ9ς ὃ αὕτῃ ϑυγάτηρ, ιμ ὃ ὃ τῆς Κρή- 
τῆς βασιλάδς Ταῦφος ἐληΐσατο; 
γαυ μα χίᾳ, " τίω Τύρφρν ἑ ελών. Ξη- 
μμείωστι ὃ ὅτῳ ἄλλ ΘΟ. δδὶν ἔτος πα- 
εφὶ τὸν Λύκιον Σαρπηδδνα. Σαρ- 
πηδῶν δ γὺ (ΩΣ ὁ τῆς ῥηϑείσης 
Ἐυρώπης, εἰδελφύς ὅξι Μίγωθ- 
ε Αἰαχοι » Χ1| τὸν ᾿Αββιαγόν. ὗ 
Ὁ “Ὁ Δυκίας Σαρπηδὼν ὃ Ὅμιη" 
Εἰχὸς ὅκ ὧν ἄη τότῳ σύγχε9- 

ΟΝ, οὐ, γ΄. ἹἹσπίας ὃ Ε χὺ ὑπὸ ᾿Ασίας χὴ 
Εὐρώπης ΔΩ ᾿ς Ὡκεανίεων τες ἡ- 
πείρας καλεῖ. τισὶ ἴ ὕχ ὠρέσκει 
ὧρ γιωοωμκῶν τοὺς ἡπείφρφις τοὶ ὃ- 
νόμαται κεϊῶς. Ἥ οφ 5]. δέφη- 
σι τὰ γεία, τῆς γῆς τιρήφιουτο ἐ- 
πώγυμίας ἔχειν γαμομκῶν, λέ ων 
ὅτρ Διζύη υδιῥ ἀπτὸ Διθύης λέγ 
γιυαικὸς αὐ τόχθον Ὁ), ἡ Γ) ̓Ασίαν 
ὠμποὸ τὴς Περφμϑέως μηδϑες θπονο- 
μάζε!). Δυχόφρων. ἢ ἐχ ὅ Τῶς5 
εἰλλοὶ πὸ ᾿Ασιξως τῷ "ΑΘ. ας 
λέ: ὦτα φήσιν σὠ τίν" ἀφ᾽ ὅ χὺ ἐν 
Σαΐρδεσι φυλή τς κῴλει “κ᾿ ̓Ασίω. 
ἥ 2 Εὐρώπη εἴ κεὶ πὸ σὴς Τυείας 
Εὐρώπης λαξεν, τὸ ὄνομα. ἽὍπ᾽ ΠῚ 
βέλον)αί πγὲς Ζ Εὐρώπην χἡ ὑπό 
τιν Θ- Ἑυρώπε εἰνδι 9 ς ὠνομμοί δος, 
σφρείρυ. εδὸ ἡ βαρυμε). βα- 
ΑΝ γὼ ἔχει τείσιν τ ὃ Εὔρωπῷ», 
τὸ κώειον, «ϑὸς αντιο,αφολίω ΓΝ 
Ἑὐρωποῦ, ὅ οἷ δηλοῖ τὸν πλατὺν. 
ἢ σκοτειγύγ. ἐξ ξ ἅ κὲ απήλαιον πτι- 
σοὶ τώ ̓ Οππιανῷ ἐ οὐυρωπῶν. εξ Ὁ 3 
εἰ δέναι χὶ ὅπι τίω Εὐρώπην οἱ πα- 
λαμοὶ δ)αφέρειν φασὴ Τῆς ᾿Ασίας» 
ἅ μόνον ἐγδρῶν αἶρε τῇ, » χὴ πλότῳ, 
κ καρποιθ9 ὠλλοὶ κὴ σπονει ϑη: 
είων. πολυοί μον εςοίτῃ ὃ ἡπεί- 
ρων ἡ Εὐρώπῃ, οἱ πλεσοῖτη 9) τό- 
γα τον ἥ Διζυύῃ. ἡ ὃ ̓ Ασία μέ: 
σην ὠμφοῖν ἔχει διάϑεσιν. κακεῖ- 
γο ὃ γνώςεον, ὅτι Εὐρώπη (δ 
πείγ]α. πὶ χΞ! ̓ ρωεν ἐρξαφϑροις 
ὑπὸ 'Ἑλλησαύν]ς ᾿Ποἱ 3 παλεμοΐ 
φάσιν ὅ7) Οὐεξ πος εὐ οισᾷ 
τίω Θράκην ἀπ᾿ αὐτῆς. 

Ωὐσπὺς καὶ ᾿ Σ Λιξ ύης ἡ ῥυσιμος πέλᾳ, ἐν μῆ] ἀρ ἐρκ ἴοε 
Ἔςρα αι, ὦ ποιοὶ ἐπ᾿ ᾿ ᾿ ἀνπολιΐω, πείλιν᾽ ΕἸ οἢ 
ΟἷΟν ᾧ γοΐζης Διξ ύης ὅπ: σι τερμφι βέξηνμεν. 
“Ἄμφω δι ἦρν ἔχεσιν ἐπ’ ̓ Ασιδαι Ἱ γείαϊον [ην 
Ἡᾷ τούς βορέζω, ἢ ἢ δι᾿ ξ 
Ταὐζῶε ὡ αμφοτέροις γόον μέρ», Ἢ γ6} δ: τορθ 

ἡδος 

ς γόπον" Εἰ ι δὲ γε ϑ'είης 2.238 

ἈΦ ον 

ΒΕ ΧΗ: Ἂ 
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40 

ἱ τῆα -μί- 
γον, 

»" τὰἂἷς 

Ὁ ἮΝ ὙΌΣ ΞΓΡΟΣΥ 
-“Ὁ“ 

Ὁ 7 4 ᾿ 

᾿Σοῦμῳ πέλοι κώνε 7 πλόδυρὴς ἴσον “ ὠμφοτερησιν " 
μ Ι ! αν λεής Ἀο: ! ΕΣ , 

᾿Οξὺ Κἃ ἐσσέρλονγ) πλατὺ δὶ, " ἀνϊολιΐω “πὸ “ μέοσηνε 
5 ΓΝ 3 ι Ι ΠΟ Ι » 

5: Τδνεηφ “μοι ποιθτον ἰδὼν πύρον “" ὠμφοτερᾳῶν 
ε ͵ 6 ! ! 

Ἠπέρων, ῥέα. τερμῷ “Ὁ κιογήσεοι ᾿ Ἐὐρωπειῆς. 280 

271 Τάριη (πὸ 1ἰδγας ΠΕ εἰς [εαἄεπα ἄσυγα νεγὶπι αἦ [ρίξη- 

(ἴοπος 57» Ψενία εἰς : ὅζ [2115 δὰ οὐἹεηξθηι γατίας ἐεγριῖ, 273 Ο4- 

ἢ15 δἔϊαμη δυυθτα! Γἰθγα δ Ππυζε πη τοηάϊτέ, 

4υαῖς μαδεηΐ δὰ ΑΠΑπῚ ὈΪΕΙπλαΠα νείτιρσιαμ : 
3745. Αγῦα δυΐεηλ 2-᾿ 

275 ἤσο φυϊάεπι δά 

Ῥογεαη, 14 νετὸ δ δυϊγαηιτ. φιοά ἢ ἔεσειῖ5 375 Ἐχ ἢ 15 Δῃ1θ- 

Ῥὴ5 Τδεγάτα ἀπᾶπι, σεγίδ τη ππϊνογίαπι 277 ΕἸΡΌΓΑ πεσῖέ σοηὶ, ἰ4- 

ἐεγίδιι5 ΖΡ 8115 ἀτηθοῦαβ : ᾿75 Ασαΐα χυϊάετη, 
219 ἸΔοῖτοο ταδὶ ἑαΐετη σοιίρισαξι5 γαζξαπι 

[λοι ὸ ἤπε5 ᾿ηνεηῖε5 ἘπΙΌΡρδο. 
οτγέιιη {πὸ πηράϊαμι; 7’ 

δθαγαπι 255 Οοπεπεμέμτῃ, 

4 4 ἸΠΨ.. ε , 

Οτι τὸν αὐτὸν ει) ρυσμνον Φήσι 
το ἄς ἘΨ ὩΣ. 5 ΨΑΤῚ τυ 

“τὴ Εὐρώσῃ-» οἷός ὅξι κ) ὃ τὴς Δι- 

Εύης. ῥυσμὸν ὃ ἔκτασιν λε- 
, Ἂν Υ͂ .ς Ἅ 

νει» πίω σέσιν» τίω εδγαίφτυσιν ἢ9 

ὡς αὐτὸς πεν τὸν τύπον. πω- 
» -»“Σσ}σ , 

τὸν γὸ εἰπεῖν, Εὐρώπης τύπον,» "ὁ 
ἐπ ἥ, ον « 

ΔΛιξύης ῥυσμόν. χἡ πσροίων 9 πίω 
ΓΣ 5» 

τοιαύτην λέξιν ἐρεὶ ἕν τε ἀλλοίς, 
ν » ἜΝΙ “ “Ὁ ἾἋ τ ς Χ 

ο ὃν πὸ, οῦμα ὃ Λείας, ἑνσμὸς 
σελε ἀμφοτεθρῶν. 51 9 ζ) «κεῖ 
« Δ Ὁ ε ᾽ ε 

ῥυσμὸς τὸ ομα, ὃ τύὐπϑ', ἡ 
Γ . ,} Ε 

ϑέσις. γίνε ἢ ὃ ῥυσμὼὸς ἐκ σὲ 
«ε “ ε 

ῥύω, τὸ ἑλκύω. ὡζ ὁ χη τόζε ρυ- 
, ς Ἀ ΔΩ Ἀν τ «ε 

τὴς» ὃ τοξότης. χἡ ῥυτὴς ἢ» ὃ χα- 

λινός. διὸ χὺ ὃ Διογύσι(" ἐν ποις 
ὡξῆς εἰπτὸν ῥυσμὸν» εἰτώ οὐ ετὸ- 

ἴω ν ’ ἢ ε , 

(μολογὼν πίω λέξιν» ἐρεῖ, ἐλχο- 

μᾶμον χε βαιόν ὡς τοωτὸν Ὅν 
"» "-ὩὉ ες ε 

εἰπέϊν, ῥυσμιὸν χὺ ἑλχυσμοῦν. 
“ο Ε Ἵ , ΝῚ Θ , δὴ ’ 

τι Εὐρώπη Χ) Διδυη Τὸ νειοι" 
ΝῚ 

τον ἴχν., ἥἤγιω πίω βάσιν χὺ 

οὐσία, ἰδίᾳ νεγὸ 

σὲ ξῷον πλωτὴ τέρμα ἑαυ δ, ἴ- 
2'ν 4 Ὁ , , 

σως δλὶ τίω ᾿Ασίαν ἔχεσιν. πο- 
τ ἰτδυς. ’ [72 , 

και) γὸ ἡ ᾿Ασία, ὥςε βάσις 
αὐτῶςς. κὰν διεϊής9»9 Φησινο ὧμὴ 

͵ ͵ Ὁ“ , 

φοτέρας ταύτας.» γάλαν μίαν» μὴ 
͵ ε " “ῳ « ͵ 

μεσολαξ μᾶμ ὑσὺ τὴς ϑασέειας 
“᾿ ᾽ὔ “οΣ΄ 

ϑαλάοσης9 Κῶνε ὧν γβροῦτο δ ὑιαῖ5 
πλόϊραὶς ἴσον ὠμφοτέρωις " ὃ ὃ- 

᾿ν ἥ ἃ (8 Φ ον 

ξυὺ υϑρ. τὸ ἑαπέειον ᾿ πλωτὴ ὃ» 
ΔΝ Ὁ . Ν Ἁ Ωγ 

τὸ ἀνατολικὸν σὸ πρὸς Τὴ Ασίᾳ.- 
Φυλσν - - Η ἡ ὅρᾳ ὅπ ἡ δπὴ κῶνος πλόυραὶ 

ἥ «ὃ «ε 
λέγονήαι. ᾿Ιςέον ὃ ὅτι ὥσεβἢ ἣ 
Διξύη χἡ ἡ Εὐρώπη διμοὺ συμτε" 
ϑεῖσοι κῶνῳ εἰκοιζον γεώρμιε- 

χεικῷ, ὅτω κὶἡ ἄνλω μέθη τῆς γήφ 
γεωμετειχοὶς εἰχείζον ) οήμιασι πα- 

εοὶ τιὸ Διονυσίῳ" ὥφτῷ ἡ Λιδύη 
ἐν 53 4 , «ΑΒ Ν αϑῥ, τραπεζίῳ" τοιγώνῳ ὃ ἡ Αἵ- 

ἈΠΕ , “τ 

γυτῇῆ Θ΄, κἡ ἡ Ξιχελία. "ἃ ῥόμέῳ 
ἢ. μέρος ἢ τὴς Ασίαίγ ὡς μὰ τοῦ 
χα ῥηϑήσε. 

Ὑ)- ἤτοι πυματίω μδὺ ξαὸ γλωσάνα “δ γέμον ἴα, 

Ων, φηλούῶν: μέγυδυυῴν εϑνίθ), Ἰφήξων; ! 

γι ἘΜῆχῷν ἐπ᾽ ἡπεέρριο πεΐφοιμιμδυον. ἥχὶ βορεὶν 

᾿Ωμ»εὸμα κέυ αὶ ψυχορς ΟΝ ἐν γι Βρεΐανοἱ; 

Λδυκο τε φύλα, νέμονίαι ἀρειμφινέων Γερμουών, 285 
Ἐρ-. 



ὶ π ΡΟ Ἢ εὐ ρ ὡρ- Πρ 
᾿Ἑρκωνίν δρυμοῖο “ φϑκιϑεφσιοῦεο ορόΓκως. 
Ἤπειοον ἐδ κείγζω ἱκελζω ἃ ὁγέπεσι 7 βοείη: 

5ῚΙ 

285 Ομις νἱ Δε εξ ἐχέγετηο [Ὁ Δ ΘΌΪΟ ᾿ξδίἐδης 385 Ῥγο οΟμβε ἔ σο- 5 Ηεγομῖοας 8 ἱππηηᾶς, ΤΠΔΡΠΑΠΙΠΊΟΓΙΠῚ ΕΝΝΝ [ῇ, 283 Τῇ Ἰοησἰ ἐμ δ ἰηθμη οοη- 7). 
εἰποπξίς [[ νερία : Ὁ ΒΟγθα 5 38: Οροληΐ Οἰ πίαμς Ἔβ. {γι στάπιιτι {218 ὀρερηα, 

᾿ἢπεπέπηι : 061 Βιιίαππὶ 555 ΑἸΌχατε σεηΐεβ πλδίέσης ΜῊ ΕΙΟΥΙΙΠῚ 6 

᾿ἀἰἰχοῦ Ὰ! ςυλῶν Δ τὠὐξὶ τοὶ 

Η 

Ἢ 

(Θετππιλποτγιιη, “5 Ἡδεγογπ!85 ἔγῖνα ρυατουία τθηξες πχοῦέες [πΠοῦ- 
ἘΠΠΠῚ 114] 287 Οοητπεπέεῃη Πἴατη ΠπΉ ει 6Πδ ξογμηΐ Θοῦο θὰ- 
ὉΠ0, 

Ὅπ στο ἡ τί) εοάτίω γλωῶχι- 
γῶν , ὅξι γωνίαν, ΄ τὴς Ευρώπης; 

Γάέ- 
δδειρᾳ οἱ Ἴζηρες εἰσι τεταμλσο!; 
ἄγει ἡ Τῷ βορείε ψυχεοῦ, ̓ Ὥκρω- 

γᾶ. τότες μεγαϑυμός φησι δ ἰωδ 
ἔχον. ἀνδρείαν. ἄποικοι ἢ τότων 
εἱ ἑῷοι ἼΖηρες» ὡς χἡ δ Εὐρω- 
σαΐων Τϑλα δῇ οἱ οἱ ᾿Ασιαψοὶ,, οἱ αἴοὶ 
τί ᾿Αἰκυραν. χῳλδν ἢ) ̓ ἼΖξη- 
ρές ὑπὸ Ζῷ Ἴδηρος ποτα μ, 1 ̓- 
οἶον λέγεται τὸ πλημμύρειν χὴ εἴγ-- 
χά χιόνων, ὅτε τεὶ βόρεια, πναΐ- 
μάτι πλεογώ εἰ. αἰτία, 9 75 ποιὅ- 

τε πάϑες, φασὶν, ἢ λίμνη, εἶν᾽ 
ἧς ὃ τοιτ- ποταμὸς ῥέει. σαρεχ- 
ξάλλοισι » τὸ λεμναϊον οἱ ἄνε- 
ἱπε] ὃ) ὅτω ποιέσι πλεονασμὸν 
τὰ ὅσα. ΧΕ δέ τινα!» ὁ ὠπό τι- 
"Θ᾽ βασιλέως ὁ ὁμωγύμε οἱ Ἴζη- 
ἂν ἔλαιον τὸ ὅτω καλειδς. Κῷ. 
τὸς γὺ χἡ ὃ Ἰζμρ, ποῦϑες Ἧρᾳ- 
χλέυς ὑχὸ βαρξάρε γυυαμχός. οἷς 
ὧν. τὰ ἔϑνη οἱ Κολτοὶ χὺ οἱ ἼΖξη- 
ρ64. ἴσεον 3) ὅτι ἡ Ἰζηεία, ἢ πᾶ- 
πὸ τοί, λλεὶ μόνη ἡ ἐντὸς “ἃ 
ῥηϑέν 9. Ἴδης Θ- ποταμδ, γ) Ἵ- 
ἀπορία, συμωγυμιῶς ἢ πολυώνύ κως 
ἐλέγετο. “Ρωμαῖοι ὃ χἡ τίω) πᾶ- 
σὰν ἅτως ἐχαλεΐ ὕςεξον " ὡς τῶ 
διώνυμον, Ινείω Ἐ χ᾽ Ιαπενίαν. 
λέγ ὃ ἢ πλείος ἢ γέλια πύλεις 
ΙἸζήρων τ. οἱ δὲ Ζῶτο λέλογῆςε 9ζ) 
γ) τεὶς μεγάλας κώμας «τέλεις ὡ- 
γόμαζον, φασὶ δὲ ἐν Ἰζηείᾳ καὶ 

πόλιν τ) ̓Οὐδύοσεμαν,κκὶ ἄλλα πολ- 
λεὰ Ἰχνή τῆς Οσδυατέως πλάνης. 
ὑδιερποϊεῖν δὲ λέ ἐγογ σα δὲ Ἴζηρες, 
χἡ (μο! οἰῶν χἡ πολυτελέ ἐϑὴ- 
7 ᾿λεῆῶς Ὁ Βοε αγοὶ οὶ 

ο 7) Ἂς φῆ ὴμ' ἐνταυϑα δὲ, 
ἐν . ἔνϑιω Βρεστινοὶ, Τὸ μι: ἀπ 
ὀπιτίξαῇ θ᾽. ὠπεχώεισε Τὸ ἐν Τ, 
ὅχω χὶ Σαρματῶν πινῶν λφχοιοέ- 
γῶν σ' 75 , ὅμως ὧν τοῖς ἑξῆς, 
ἐν τῷ, Γερμανοὶ, Σαρμάται 78 
ἡ ́ ῷ μδρω βία :ἰξώϑησε τὸ ἄρ 
Σαριμοί ται γὸ εἰ εἰπεῖν ἐεῖει, χὶ ὅ Σα- 
ΤΠ ΧΩΣ τυ 2 Βρεηανῶν τότων 
παρώγυ κοι αἱ ἀνππέρον Βρεήω- 
γίδες νῆσοι, “ἕἶξὶ ὧν ᾿ῥιϑήσετω, 
ρπ 10 Γερμανὸς, οἷς οἱ ̓ Αλά- 
κιαγοὶ Ὡεόσ χωξοι, λαἰχεὶ λέγει 
φύλα. τοιότοι ). τί χόθαν εἰ- 
σὴν. ἐ πεγαντίας χοὶς ΝΣ 
Αἰϑιοψιν. ὀμέτνοι ΡῈ μδιανήατο 
χῳλέϊ δὲ αὐτοῦ αὶ Ὁ ἀρφαονίες, ἢ ἐφιόϑεγξας. λέγει "δ ἢ ὅτι φἴρᾳ- 
ϑρώσχκεσι “50 " “Ἐρχυνΐῳ δρυμὲ 
ὀρόγκες, ἤχου» " κεῖνται τοὶς 
“Ερκυνίοις δρυμοῖς, φξὸς “τ αὐ- 
τῷ Κρονίῳ Ὥκεν ᾧ΄ ἱςορ εἰ εὲ χὰ 
τίω : ὠκέί πὸ Ἰῤηρικίω ἤπειρον 
δεωοίαν Ἔω βύρσῃ, ὅ λεύμας- 
71. ὁδὲ τὴ ἈειύτΗ 7), οἰλλαὶ 
αήμαπ. βύρση 2 τετοιμδόη ἔο;- 
κεν ἢ ̓Ιξηοία " ὩΣ φασὶ, ποὶ δή 
Τροχηλιῥιαδα μέρη εἰς τίω) συως- 
χῆ Κυπχίω) σοῆς τίω ἕω ἡ ῷρεκ- 
πίγ σι. γνήσιοι δὲ χτὶ “Ῥωμαίων 

Β 2 [ γλῶσ- 



᾿ 

ἌΨΟ ΝΥ ΤΟΥ 
μ ε : 

γγλῶωστων οἷ Γερμανοὶ ἑρμίωδον.)" σιο!. ἸΠλάταρχος ὃ λέγε! ὅπο 

ὡς ὧν γνησιοί Γὐλάται(,. οἱέ ἐοΧας Τόρμανο! οὐμεζε σειν ποις ΠΟΙ 
σιν ἂν μορφεῦϊς» 10 ΕἸοις9. Χ) ἡ εσι᾽ Χ) χάοοποι τοῖς ομμισιν. ὃ Ὁ Βὲ 

πλέον οἱζ οὐες μῦνον ἀγοιῦτητι, με- ὅδε “Ἐρκύνι(Ὁ. δρυμὸς μέγας 

γέϑει ΤῈ χἡ ξανϑότητι ᾿ πέραν σὰ ἔςι Ὁ) πολύδενδρος. τὸ ὃ ὄροκο 
Ῥίωυΐε χείμαμοι ποὸς ἕω, μ( τόσ Ἰοδγοίζεσα λέξις ἔξὶν. ὅποῖσα πὸ 

κολτός. πνὲς ὃ τὸ Γερμανοὶ, εἰς λαὶ τὸς ποιη ὡς ὠπιτη δεύον τά 
ὅ- δροὶ πὸ χῳωνόθοπον ̓  δῆλοι δὲ ᾿ς ὟΥ Ν 

ἊΝ 

σὸ ἀδελφοὶ μεταλαμξῥώνύσιν, ὁ- δὼ ᾿ 

ἐγ ὅδι τι γνή- 4 ὅρες υξόζκωσιν γἡ ἀνώτασιψ. “ἷρ θόπον τινὼ ταυτὸ 

52 

; ΑΝ Υ͂ΒΕΣ 
|| ἀμελγοήϊα)» Δω 

ἡ ΘΟ Π]ονττη, 2388 Ῥοίς ἢος δαΐεμη, ῬΥΓΘΠδΙΙ5 ΠΊΟΠ5 ὃς ἀουηιο!] πα ἢ (οἷέα 

ρθε 289 Ῥρορε [οηΐεβ ρυ!οῦγη! τ άδηι : ̓95 Οα] 8 ΟἸἸπι γπχία ἤπε 

τάμρ ΟὐΓα Ρ νὰ τλοίτατα ρον πούξομη 39: Ἠε δος ἤονεγιπέ, Ἰαροπίες ῬΠΔΕΙΠΟ 
410 7107) 126 

Τοῖς δι᾿ ἔπι)" Πυῤῥίωα)ον ὁρΌ. ᾷ δωμᾳία Κῆ τ» ᾿ 

ΤΡΑ Γχόϑι  πηγώων “ κόηιρβὸυ Ἦραδανοϊο " , 

Οὗ ποΐ ὅχι "" τρουρῆσιν᾿ ἐρημοιΐων νοὶ γύκία 5 ᾿ 

Ἡλιάδες ᾿᾿ κώχυοσυ» ὀδυρόμδυαι Φαέϑονία. β 

"ἰ,. ἢ Κῶϑι ὅ " ΚίΥ ποῦδες ᾿ ὑφήμϑωοι "" αὐγείρρισι 

κρυ ̓  ἀμάροηρν αι οουσου μοὶ Ἔ πλέκῥφιο. 
! 

7101: ΠΉ 4722 ΝΣ “. Ω » ' 

ΤγαμΓαϊνὶ- ἐεμη. 395}1ΠΠς ᾿ΐθη Οοἰξαγαπη 81 {Ξἀεπέος (Ὁ 4[η15. 395 Γι ΑΟΥΎ ΤΗΣ 

γιοῦ δοπηρίε- ἙΟΙΠσπηΐ Δαγεο οοίοτγε δα! σεηξῖβ εἰ θό. Ἷ 
ζξλιτι Ὧν ὃ Γ 

ἣν ΓΥ̓ 

ὕρπ «δεὶ πίω) Ἰπυρίμλ, ἥτοι 
ΩΣ »" ς Ξ Ν 

τὸ ΤΠυρηνγαῖλον ὕρφς, οἱ ΚὌτοϊ κῳ- 
ῦ ὦ -Ὁ ὴ 

᾿χοικέσιν, ἀὐχ πηγ Ὡς χα ββύκ 
Ἢρ,δωνοῦ. ὅν πνες εἰ) φασὶ τὸν 

τυ Γ ͵ ε 

γυῦ λεχόμᾶνον ΤΤάδὸν. ὃ δὲ γεω- 
͵ ',', 9 δον ΄ 

γρώφθ «οι στὸ ὅτω Φησὶν; 
«" Ἁ ἊΝ Ω Ὁ » 

Ἡειδανὸν τὸν μμεῖωμα γῆς ὁν- 

“αι. πλησίον δὲ “8 ΤΠάδε λεχό- 
ἃ , Ἂ - 

“ αὔμον. ὃν Πώδὸν χ᾽ μέγιςον ἐν εϊ- 
“γός φήσι δ! Ἑυρωποΐλων πὸ- 
«Β οορ ἈΌΥ 5. . ταρδδ! μῷ τὸν Ἴς φον᾽ καὶ εἰς τίω 
ΕῚ Ἅ, Ἅ ςἰνἑἕἑ ᾿ ΕἸ Υ 

Αδειατικία) αὐτὸν λεγά ὀμπι- 
γῆειν ϑαλαάστω. ὅ Παδὰ πέεον 

᾿ κὶ ͵ ͵ ͵ 

χἡ τὸ ἣν «διολάγιον εἰ) λέγει, πὸ- 
λιν ἀξιθλογρν» συματήσσοίν στὸς 
ταὶς Αλπεσιν. Ἴςεον δὲ ὅτι χὶ 
Ι » Φ “ τ 

“ΑρφΊΘ- ἐν οἷς λέγει λείψανον 
δ} ΠΣ . 

Ηριδανᾷ, τὸ χῳτ᾽ ἐρᾳνὸν φαινί- 
ὑᾶμον ἄτα ὠςροϑέτημσα, ξμφεώ - 
νεῖ ἐκλελᾶφϑολ τὸν χύτω ποτα- 

Ν ε ͵ ε , , 

μὸν Ῥοδανὸν. ὁ μδῦτοι Διονυ 
σι ὡς ἐπ ογ] Ὁ. τὰ ᾿Ηδιδονθ. 

.--- 

δ, 

Ὲ 
ἡλιακοῦ ὥρμα». χἡ 
ϑανῷ ἐμπεσύν]α, ἐνέϊ αἱ 
φαὶ ᾿Βλιαεες νυκτὸς ἐκῶκυη,» 
δὰ ὀρϑαλωδι! ἀπέσαξαν δών 
ἠλέκῥε. ἄτα αἴγειοθι ἡμνθμὴ 
ὠποςαζοισι, φησὶ, γἡ εἰσέτι Ἵ 
το οδοέχρυον. ρα δὲ σῶν δε 
φήμϑνοι ταῖς αἰγοίεφις» μέλι 
χὰ σδείχρυα, χευσου γένη ἡλέὶ 
ὅ δι, δοξπονἼαι τὸ τοιϑτον ἥν 
ον, οἱ δὲ ὠμέργριαι γοφί 
οὶ Τῷ Ῥ. ἤλεκφος δὲ γυῶ». 
τὸ ἐμ χρυσὸ κὸ εἰρ γύρα Χρᾶ 
λίϑος ἐξέ τίς χευσοειδὺὴς9 οὗ 
λα(αὶ μαλχόλροας γίνον)αι, 

ρων ἐφῷκυςιχαὴν ὡς ἢ μια} 
σιδήρς. ὅτι ὃ ἐκ ἄν)ικρυς λί 
δξὶν ὃ τοιίδτος ἤλεκθος» ὠλλᾶ 
δος δάκρυον, πεπρχὸς εἰς σ 

λ] 



; δυειδὲς, δειχύοισί πνες σαι στους 
ὅν. δῆλον δὲ ὅτι "ἡ ὡς χευ- 

δ" Ηλιάδων. εἰναι εἰάχρυον᾽ πὸ 
Ὁ μέταλλον 48. χευσὰ τῷ ἡλίῳ 
ἀνάκεδαι. Ξημείωσοαμ δὲ ὅπῃ πέ9- 
Ἰῶὼν ὃ Διονύζ( (Ὁ λίϑον παρᾷπο- 
πάμιον λέγει τὸν ἤλεκίον. Πυ- 

Ἕ ΤΊ. 5 τρϑς᾿ 

: 
ΤᾺ 
-. 

Πεν]α πύρρις " Ὡὧϑ’ 

Ὅπιῷ τὸν ̓Βειδανὸν οἱ Τυῤ- 
ῥμωοὶ, αἷξὶ ὧν κᾳτωτέρω ῥηϑήσε- 
ΤΟΥ ὧν φοὸς οὐγουτολίω) ἡ δ" Αλ- 
“|Ὁ- ἀρχὴ» δ ἧς μέσης κῳτασύ- 
ρέϊαι ὁ Κυπκὸς Ρίυ)Θ-. σδίςομος 
εἰς τὸν βόρειον ὡμέἝαλλλων Ὠκεανὸν; 

ὀξὺς, ὁ δυσγεφύφωγθ-, κγἡ σκο- 
λιός, ἕτός ἔξιν ὃ ὃ λεγόμδυ Ὁ. πεὶ 
γύϑαι τυ" γνησίων «δοείζειν γμνή- 
ἶ ἐὐτοῖ οἷα, πὶ ὑσανέχων πιὶ 

᾿ ἥσια; ποὶ δὲ, “μὴ ποία το, τὐϑὰ 
βυϑῷ λήϑης χὺ ὕσο]θ᾽. 
Ἴλλπις, μέγιφον Ὁ694. “διὸ ὴ ον 

γηικῶς λέγρισι αἱ ΓΛλσεις. “τ 
φασὶ δὲ τίου) λέξιν ταὐτίω, χτ' 
τίω) εἰς τὸ Ἑλλίυμικὸν μοτείληγψιν, 
πιο τὸν συ αι ὅτι τὴ ̓χλεισόρφᾳ. «- 

τὸ δὲ ὑψηλὸν ἱ ἰςοφέτοι τὸ γ60Θ᾽, 
ὡς ἀσδι ὧν πειμμηῆσλος τις ἀναζ υμῇ 

Ε΄ Υ ΠΒΡΙΗΤΓΉΣΙΣ, 
οἴω δὲ, ὄρ(Θ᾽ μόγιςον, σδιεαχωοί- 
ον τί) ᾿Ιζηρίαν κἡ τίω Κα πικήν. 
πὸ δὲ Κα τοὶ ὃ δ ὃ γωγρζφθ᾽ Κκελῷῶ 
φησίν: ὡς οἱ Χρῦσω. «ήχειν δὲ 
λέλεαϊαι α, ἄχει κὴ “δ “Ῥήνε οἱ κα- 

ἀπὸ δὲ οὐδ οἱ σύμπωες 
Εὐζωπτῶο Ταλώται, Κα τοὶ ὑπὸ 
“Ελλίωωων ἐχλήϑηξ. 

Τόνδε μήθ᾽" ἑξέίνο, Τυρσζω 9. ἤσδεα γολῆς. 
ὁ οἰγπολιΐω ἀν αφαϊνεΐαι ̓ Αλπι ἀ ἄρ 

Τῆς ΠΝ Τ μεοσουτῖης κοεία σύρεϊαι ἱ τ πὲ Ῥῶωε, ον 
᾿Ὑραάτιον ὅ ποτὶ ιεύμα βορειαῖθ: ομφιχράτης. 

Ῥζυῳ «οι ἑξείης δι τερλετα ὁ 1 
τς, 

[ε995 ἰςρΘ.. ( σὴς 
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αὐτό. ἀρχέϊαι οὲ ἀπὸ Φμ οὐ δ 
χρείωνῳ, εἶφ᾽ ὧν κχὺ πὸ ῥηϑθησύμε- 
νω ἐν τοὶς ἑξῆς ᾿Απέννιω ὅ ὅρη, τοὶ 
χα σίυ) Γένεαν, ἥτις δξὶ Διγύων 
ἐμπόειον. ἐχθλέϊτο δὲ χα 0. 
ἀδέτερον,. τὸ ̓ Αλπια" χὺ "Αλέιω 
δὲ, μκῷ φῃ β΄. “Ὅπ τῷ “Ῥίωῳ 

ἑξῆς ὃ Ἴς»Θ᾽ ἐπ μιέϊω ἃ ἤγρυι 
εἰν τέλλει γεύτω δεν ποϑδεν. ὃν χὴ 

ἱερόν φηζ εν; χ᾽ σερμγυμει δὼ 
συμή ϑός ἐπευδηήψεως, λέγων ἃ 
ὅτι εἰς τὸν Εὔξεινον πᾶς ερόϊγαε- 
ται δα]. εἰ χυΐωυ, σεν]απόξϑις 
πρρχραὶς, ὃ ὄξι πέντε σύμεισιν, 
λιοσύμϑυ δ᾽ αὐξὶ Τα κην. νῆσος 
δὲ ἡ Πακη τείγων Ὁ)"; “μεταξὺ 
καιυᾶρη μ᾽ 5 "Ἰςρά σομμείτων. ὃ 
μλώτοι ἤτὺλε ΕΣ ἐγηάφυμον "ὦ 
τὸν Ἴςρον λέγει, σϑὲ χἡ τὸν Νεϊ- 

ἘΠῚ λούς 

κε 
- 

-- ὙΣ ἢ 
3». 7 

| 

43 

, ἢ ἱεσο τῶ 
ὁξ. Βαά!.[-. 

ἔ ἬΝ Ι ςρίθε ε ἐς ἡ αν]ολίίω τεΐοαμιυδυῦν, τρς ϑ3ν, λᾷσ- ἢ: ΠΑ 

Α Ἐυξεῖνε, τόρϑι πῶστμ ἐρόῦ ὐτὰ] ὑδαῖζι, ἀν νυ; 

ΦῸ9 Ἀθῆσιν ἡγε γὴν οι Πδυκίω. 

324. Αέ μοί" ππης ἀοίποορβ Ἡροίγιίσα ἰςἄες ἕειτ. 595 Αἴσιε ἢν} 
[124 οτἰεπίεπι φρραγεί ΑἹρίβ ρυϊποίρίαηι, 5956 Οα]α5 ρον πλεάίπη1 ἀ6- ἢ :4 ορογεμηρ 
γοϊνιιηΐιν [[ἢπηγῖηα. Ἀποηι, 391 Ἐχίγειημηλ ὦ Ππεπίεμη Ὀοσοα 5 ἣ 2155. 
ΤΠΑΓΊ8, 298 Ῥο(Σ ΒΠΕριπῚ Δαΐθπι Ἔχογϊέαγ ἱπαπθηΐι5 {το ρ, 299 Παρ 
Ἰῃ ΟΥἹεπέεπη σοην Γι] 5, ρΓΟρα πιατα 595 Ἑπχίησπι, ΟἿΣ ΟΠγηΘπη ογὰ- 
6 πάπα ἐβαίμααι 39: Οὐ Π4πεῆπ5 οἰ 15 ἰαθθηϑ οἰγοαπη Ρειοοη. 
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᾿ τιάΐκης. 

Ι! (ἐχευω. 

[5 πα: 

ὅ: δαγη!αϊα- 
2:3. 
- 

ἀπ Οὐ ὙΌΞι τ μὴ 
λον. ὡσουύτως τὴ ὃ γωγρό"-. 

ὃς λέγ ἡ ὑπ μέγιφος ἔξι τα Εὐ- 
ρωποίον ν ποτε μιῶν δῪς ἐχῶν τὰ, ̓Α- 
δειατικά μυχᾷ χίλίος φευδεν ὅ6᾽ κ᾽ 
ὅ 1 ἀρ θεν ᾽ς ἀπὸ Γερμανῶν ῥέει" 
φπεθς νότον, Εἴ Τα ὀπμορέφει τεὸς 
εἰναι τολ οὶ 4» ξῶς εἰς τὸν πόνον. ἘΣ 

Ἢ ὃ μέγέφον φθυια τὸ λεχόμϑμον 
ἱεσὸν, ὅωρ ἔ ἔζώξε ποτε Δαρεῖος, 
ὡς ὃ Ξέρξης τα Τὰ ᾿Ελλησσόνε 
εἰς πξειέχει 2 ὁ ἄλλα νησί ογα, 

Ἴςρφος ποὶς σόιμασί. δέχα τὴς 

Ἢ 9057 ὃ 9 Κεληκὸν 
ποταμὸν οἱ εἴα τὸν Ἴςρν», ὧν οἷς λέ- 
γΆπλη: ον εν μἂῦ οὐ τὸν τὺ πολ- 

λῶν ποταρδω, ἀργεῖ ἢ ὡς Κῦ- 
τῶν. ῥξειν ΗῚ «δεὶ ποίσῃς Εὐρώπης. 
Ἀδ. αὐτὸς δ πεν τοίςοιιον Ζατον ςο- 
ρε. Ὁ Ἶσον ἀεὶ οὐδὸν αὐτὸν ἑαυ- 
τι ῥθειν φησ" πε’ςιϑεὶς ἢ αἀτί-- 

ἂν τίμὴ δοχὰ αὐτί δ ὃ γω- 
γε. φησὶ Ὁ ἄλλον ρον ἐ ὦ 
σότε τοὶς οὐργῶς ἔχον. ἐμέχλ- 
λει εἰς τὸν ̓ Αδρίαν κολ πον. ἜΝ 
σε: πινάς" εἶν ̓ γὴ δοκεῖ ποὶς πολ- 
λοὶς ἡ ̓ Αργὼ ὁ ὧμ τῷ Εὐξείνε πόν- 
τε εδεχ πεσεῖν εἰς πὸ ̓Αδεοιατικὸν 
πέλαγθ'. ὅτε τὸ χρυσουῦ κῶας 
οἱ ᾿Αργρναδ ταῦ χλξψαντες ὧς 
Κολιέσος ἔφυγον. “ῶτο ὃ χὴ ἽἌεες 
σοτελης οἶ θεν, ὧν οἷς λέγει: ὅ7ι οἱ 
πξύχέ αὰ μόνοι ἀνωπλξούσιν ὠκ 78 

1Π0»7 εἰς τὸν ἬἼςρον᾽ εἴτα ὅπε 

Τὸ μὰ» το 99 βορέζω τεϊοῥυσμϑύα φύλα ᾿ γέμοναι 
Πολλὰ μῴλ᾽ ἑξείης, Μαιωΐς δίθι ἐς ξοοὰ λἠμμνη9) 

ἵερμμνοὶ,᾿ ἀτν Σαμόται ΤΕ. 

Δακῶν Τ' ̓ ν 

Ταύρρι ὃ οἵ ναϊεσιν᾽ 

Γέται αν ἀμϑυ Βα φούρναι τεῦ 
πρίν, "“ αἰοι, ᾧ ἀλύενίες ᾿Αλανοὶ, 3205: 

ὁ᾽Αχολῆθι δεόμον αἡπυι, ν 
Στανὸν ὁμ ὃ δολιδὸν Ἵε; (ᾧ ἀυτῆς ἡ ἐς φύιον λίμνης, : 

ἢ. 

οέζεται, γα τοι ῥοισιν εἰς σὸν ἊΣ 
δείαν., γ αὐτὸς ἐν τὅτοϊς ὑτ 

πεμφαίνει τὸν ΓΟ γιωγρᾳεί- 
φῳ ἕτεδον Ἴς ρον. φησὶ ὃ ὃ αὐτὸς. 

γεωγράφι᾽: "ἡ ὅτι ὃ ἼΘ᾽ ποτὲ: 
Μωτοθας ξλξγετο, ν᾽ “Ὁ ὄξει ΧΙ τὶ “Ἔχ 

λίωας ΑΠΌ. χἡ ὅπ πον ἐκηὶ 
μλὸ οἱ Ἐχύϑαὶ δ ὠυτῷ σεραιό-- 
εἴμοι ἀϑὲν ἔπαορν ἡ συμφοροὶς «[έ͵ 
“το ΤΕ αὐτοῖς ἐπειασεσεσης ἡρ- 

μίωόθ νη Δανέσι(ν". ἢ ἢ ΔανάξιΘ». 
ὡσωρ 78 ἁμαρτεῖν ἐκείνας αἰτίαν. 

ἔχων " τετες!ν. αἰτπιώκοενί εδγοδ, 
“Ὁ πτοιάτε ὀνύμαθ» ἜΝ ἐκείνων, 

χα γίω αὐόῆδύ γλῶοσα», ὡς εὖτ 
Θ᾽ αὐτοῖς ζύχίον, νόμο. 
λέγει ἢ ὀμένθ) ἢ ὅπ τῷ Ἴσῳ 
«ἰϑφλληλα εἰ εἰσὶν ὁρη ὠπὸ ᾿Αδεΐε,., 
μέχει Εὐξείνε πον]α, φεῶτον πῶ 
Ιλλυοιχοὶς, τα τοὶ Τλαιον χα» 

με2᾽ ὥ, ποὶ Θραχια. ὧν γα ὃ Αἷτ 
μος ὄξι, φρὸς πὸ πονἼῳ τῷ Βη 
ξείνῳ δυλαϑὴ κείυϑρος. ειέση ἂν 
Τότων ἢ ΓΙομονία, ὑψηλὴ πᾶσας. 

ἧς πρὸς ᾿Θρῴκην. χἡ ἢ “Ῥοοίδπη 
κεῖται». ὅπε ἢ γὺν ̓ ὀγομαζομϑμη. 
Κλοχοῃγίτζα. τινὲς ὃ ὅτω συμ" 
τορμιώτοιτοι «αἰεὶ 18 Ἴςρε, φασίν" 
«Ἴσως ὃ ὃ το Παίονας ἐμεί- 
«(ων. ἐμ φἔυ" Εῤκυγίων ὃ ὀρῶν ναὺ- 
“ σέπορ δ» δὰ πηγὰς αἴρεται" χἡ ο4- 
- ἐζόώμθ», τὴ ἣ οὖν εἰς τὸν ΠΟ νον 
“ ῥέει, τὴ ὃ εἰς τὸν ᾿Αδοίαν.ς 

Ντ 
᾿ 

9. ἘῈΣ 

: 

55) σις υ!ἄδη ἡ Βογθληγ [ουθαίεπη ρατίθηυ] ρουγθίζα βοηέος: 
Βα θΙτηπΈ 555 Μεϊτα να]άς, οὐάης, Μαοιάϊς αἰάιιο δὰ ΟἹ ῸΠῚ Ρα 
υἤϊς5, 59: (σεγηίδηι, ἡ  ΕΎΝΝΝ Οείχααε Πηγ.}, ΒαίΓαγηθοαῈ6 Σ᾿ 
395 Ἐπ ὈδοογΠΠῚ πη πγε. ἐδ] εις, ὃς {τρεπὶμ ΑἸΔΗΙ, 395 ΤΑΙ π᾿ 

«--αΟε; 401 

͵ 



ΠῚ ΒΟΡΙΤΓῊ ἘΉΓΓΕΎΓΟΣ, 
41 Ππαδιίδηΐ Δοἢ 115 συγίπηι φἄϊίι ἀἸΒΠΟΠ]Π6 πη, 591 Αὐρυυαι Ππγὰ] 
Ἰοησύτησαε αἴαιε τρίπτι5 αἰχας δἰ Οἰ ΠῚ ΡΑΙαα ς. 

Ὅπ φεὴς βορέαν τῷ" Ἴσῳ ἕ ἐ- 
ὅνη κε τῶι χαῦ τεῖ. Γερμανοὶ, Σα- 
μάτωι (ἤτοι Σαρμα ται, χα! ἔλ- 
λεψιν Τὸ Ῥεἰμετοιξόλε, ὡς Ὡρϑ- 
γέγεστῆαι) χὺ Γότπω, χὶ Βαςεῖς- 
γα,» Δακῶν τὲ ὥαπέ!- γῆ, γἡ 
᾿Αλανοὶ; χὺ Ταῦεϑι. οἱ ναζοισι 
“ἰξδὶ τὸν ᾿Αχιλλέως δρόμον ἡ κα 
Μελα[χλαινοί» χὴ Ἱππημολγρὶ, 
πἰδὶ ὧν ἐν τοῖς εἰς τίω Ἰλιάοία, 
γέγκαη αι, "ἡ Νάνροὶ, χἡ Ἱππό- 
βρμα οἱ χκατεί τινὰς Ζάγαιξϑι, χὴ 
Τελωνοὶς χἡ ̓ Αγίδϑυρσοι. χ ὅτοι 
Γ}) βύρειοι" τεϑς νότον ὃ 
ΩΣ Τρ ῥα, Ὁ ̓Ωεύνιω ἐ ἐρυμινὰ 
ἄςεα, χ. Πανγόνιο!. οἱ χῳτοί τι- 

ψας Βόλγαᾳϑι» ὁ Μυσοὶ, Θρᾳκῶν 
βορειότεξθι. χὰ Θρᾷκες αὐτοὶ ἐ- 
πείρονα γαῖαν Ἐχονες. πότων 
ΤᾺ εὐνῶν, τἶὶ μᾶρ Γερριωγῶν ξ ερ- 
ῥέϑν τὸ ἐρχουῶ" “δεὶ ὃ γῇ ἐφεξῆς 
εἰρήσετω εἴτι λύγε ἄξιον τ ἐπι.- 
σέωχογι. 

“ἽΟὍπ πε εἰ)εὶ “ἢ ΓΟ ἐγ χοὶ 
ἀνύματοι ὀμτείνᾳ Διο- 
γισίῳ τίυ ἐλήγεξ» δῇ Βρε- 
πινὸς5 Γερμανὸς, ᾿Αλανὸς; Καρ- 

ἐμανὸς. Λαὐυχανύς. τὸ Ἤεισδανὸς 
ὅκ ἔδνες Ὄνομω ἣ ποταμὸς γεῖς᾽ 
«διὸ συςέλλει τί «““ραλήγεᾷ, 
ὃς χἡ τὸ :Ὠχεαγός, “Ὅπ τοῦ Γε- 
τας Διονύσιον υδν «εὶς βεῤ- 
ῥᾶν ΤΌ Ἴςρε οἶδεν, ὡς ἐνωτέρω 

᾿ ἰχανϑοὺ χἡ τοῦ Σαρμαίταξ, 
οἱ ἔπ ΟΣ εἰσὶ Σκχυδιχόν) Ἥρφ- 
«ἰ1Θ΄ ὃ) μέρος οἸξ]α τ) ΔΓ Θρᾳ- 
χὼν ΚΟ Γέτας. ὁ ὃ γώ οῴφθ:- 
ἐφ᾽ ἑχώτερα ΤῸ ποτειριοῦ αὐτοῦ 
οἱ κέϊν ἱσορέϊ, ὡς χἡ τόσ Μυσὲς, 
χ) τὸν Θρῷκας. φιλογυμσαοι 7)» 
φησὶν, εἰσὶ, χὰ «ἰεὶ τὴ δέον σπό- 
εἰώζονἼες. παρ᾽ οἷς ἰω Χὺ ὃ Ζα- 
μολξις Πυϑαγόρᾳ φοιτήσοις, χὴ 
τοὶ ς Αἰγυγῆΐϊοις πολλὰ φρϑει σον. 

κἡ ϑεὸς αὐτοὶς νομειδδεὶφ, ἡ χλη- 
ϑεὶς. «δ)οὶ “Ὅτο, χἡ κοινωνῶν τῶ βα- 
σιλεῖ δ πρᾳϊμαίτων. ξγύον]ο δέ 
ποτε οἱ Τέται. φησὶ, χὴ τὸς Ρω- 

ἀαίοις φοξεροὶ, χὺ «)αξαίνον] ς 
τὸν Ἴςρον» κ λεηλάτουμ τες Τίς 
Τε Ἰλλυειὸς χὺ τόν Θρᾷκας, κὶ 
τὸ Μακεσδν ας. νόμϑ᾽ δὲ Γετι- 
χὸς; ὀπισφάζεῶς τίω) γυωαῖχαι 

ἐνδεὶ ϑανονι, κὶ κεϑειοίζ εν 
ὅταν ἐσπκηφυκεύωνἤαι. Ἤρῤ6ο- 
τ᾿ δὲ κὶ τοξειν φησὶν αὐτόν: 
ἄνω τεὸς τίω) βεντίω), χἡ τῇ 
οἰςραιπιν» ἀπειλουῦτας ϑτῴ. 
ἔπ φησὶν ὃ γεωγρῴφ᾽ διαξίωδ αι 

ποτε τὸν ᾿Αλέξανδρον εἰς 
δῦ πέραν Ἴςρε Τέταξ» σαὶ τα- 
χέον δὲ ἀναςφόψαι λαξύν]α δῶ- 
ἐφ. ,λέχκῷ δὲ κ ὡς εἰς εν 
αὐτοί 7ε χὴ. οἱ Δαΐκοα ηὐξήθησαν 
ποτε, ὥς χὺ εἰχοσι μυεοιίσως 

ὠμπέμπειν ςρατού᾽ ὕςερον δε συ- 
σαλένῇες ἐ[γὺς ἦλϑον Τὰ ὑσακύᾳν 
Ῥωμαίοις. ὃ δὲ ̓ Ιελμαγὸς ἔν τε 

σὴ. αὐτῷ λόγων γεόϑει ὅτι τὸ ΟΝ 

Γετὼν ἔων, οἷ πώποϊε μα- 
χριώτατον; σδηώ τε τίω) ἀνδρείαν, 
Ὁ “οὶ τὸν Ζάμολξιν ὃ ὃν τιμκῶσιν᾽ 
ὁ γὸ ὑποδνήσκειν ἀλλεὶ μετοικίζε- 
ὡς γομίζογες, ὁ ἑτοιμότερον Ὡνή - 
σχουσ!ν9 ἢ πος Σπροημίας σο- 
υϑύοισι,. χὺ Ἡρ9 66.» δὲ ἀπαϑα- 

ἡ ὐμἠξον ἰδ σὐταὺ χαλέϊ» δοιὰ τὸν 
ῥηϑέν]α γόητὼ. Ζάμολξιν, ὃν Ω 
ραϑητεύσι αὐτὸς ἤν ϑεεγό- 
ῥᾷ φησίν. ἱςορέι δὲ "ἡ ἀν δφειοτεί- 
σός ι πω τε Γέτας, χὰ δι- 
κολοτόίτες. λέγει δὲ χἡ ὅτι εἰ λεν 
σμ το ὃ Δαρεῖ) .ὅ ὅγε δα δΥῳ οδ)α,- 
ἕως ἐ ἐγ τὴς Ασίαί» ἐπυράύετο σαὶ 
τὴς Θρῴκης. “ροπ πόῦ Δάκας» 
Δάες ἐχῴλουν πνές. φησὶ δὲ [ 
ὃ ὁ γεω[ρφέφ Ὁ). ὅ ὅ71 οἱ Δαάχαι, Δάοι 
ποτὲ ὠνομάζοντο. ὃ δὲ ᾿Ἡρόδο- 

ΕΑ: τος ᾿ 
Ι 
ὶ 

59 
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᾿] ἐγευΐ! 
Α.. αγὰ ον, 

ΠΠγεραμςς 7 

ΔΊ ΟΝ ΥΣ᾽ τ Οἥητ' 

τος ἸΧομειδηγὸν Περσικὸν ὅυος τὲς 

Δάες λέγει» κα ϑεὺ Ὁ τόν Μάφ- 

δες, χἡ ἄλλες τινες. ὃ ἢ) τὸ ἐῶγ- 

κα γρο λας, γὺ πλησίον Τὸ ποτοι- 
μιοὺ Βορυϑϑένες φησὶ τίω Δωκίαν 

ΓΝ Ἰπ  Ὶ ὅ Βορυρϑένε, χῳτωτέ- 

θώ ῥηϑή λέγει δὲ κἡ ὅτι ἡ αὶ 

ποὶς τν τ υ ὡς ἐπὶ πολυ τοὶ σὴ 

᾿Αἤ κῶν ὀνόματα, φόλων; Δάοι 

χἡ Τέτως φέρεται ἢ. ἱσοεία; γἡ νο- 
Ῥαδέρες ζῇ Ἴςρε τὺ Δάχας εἰ). 

φαισὶ γῦ ὅπ Αὐρηλιοαψὸς “σο “«ἰεὶ 

σίυδ Δωκίαν ἐπωκισμέενός “Ῥω- 

μαίας ξνοέίδεν ὑξαγαγῶν, εἰ)οὶ τό 

ἐν περαίῳ 48 "Ἰορδ χινδυμός, ἐν 
μέσῃ Τὴ Μυσίᾳ καί δου σε» τίυ) 
χώρων, ὀνομμοίσεις Δακίαν. Ὅπ 
᾿Αλανὸς ὅρος ΞΣαρματίαι» ἐφ᾽ ὃ 

σὺ ἔν - οἱ ̓Αλανοὶ ἔοιχεν ὄνο- 

εμέζεϊος" ὃς χ; ἡ ἀλκήενῆας ὃ ῦ Διο- 

δ γ) πολυϊππύς καλεῖ. Ὅπ 

ὃ ᾿Αχίλλέως δρύμ", ΟΡ οἱ Ταῦ- 

ἔφι τὸ ἔν ΘῚ ναζοισιν; οὐλών τς 

δε φενὸς δειοῦ ὅ χἡ δολιχὸς, γ ΧΕ! 
τὸν γε ροῖῷ φΦ0". Χερῥύννησος ἰλι- 
πενὴς. οἷον ΤΙς ταλνί οι τοί φῶ- 

σκίαι, μῆκος ὅσον »Μλίων φτυδύων 
ὀπὶ τίυ) ἕω, ἐιμώδεη 5. πλείτος 

Ὁ εἶσο σα δῆων πὸ μεγφον. ἥῶτον 

τὸν δρόμον ὃ ὃ Βλλίωικος ᾿Αχιλ- 

λ ὁ; ς αὐδαῆλϑε, μετασιώχων τίμ) 

ΝΣ ᾿Αγαμέανον Θ᾿ [φιἥδειαν, ἐξ 

Αὐλίδι» εἰναρπαϑεϊζ εἰς Σκυ- 
σταν᾽ ὁπηνί χῷ ἔλαφον ἡ ἸΑρτερος 

εἰς ϑυσίαν ἀντέδωχεν " ἔνϑα χὺ 

Ἰών δι ὑων ὀμας Τουτοι πολυΐπισων φῦλον 

μείνας πολιὰ χιόνον ὃ ̓ Αχρλάδρ». 

κα ϑεὶ εοκει χὸ Λυκόφρονί» αἱ εὐ 

φῆκε. τιὸ τόπῳ τίυ) Οζ αὐτῷ χλῇ- 
σιν. ὅτι "Ἂἱ ) σοοχατηγυηυϑῤη ἰω τῴ 
᾿ΑΜλΕΙ͂ ἡ Ἰφιγϑεια, χαϑωμίλῃς. 
ται. ἄλλοι δέ φασιν ἕ Ἔγερον ἢ) 48- 
πον τὸν ᾿Αχιλλέα ἡ Σχύϑαμς, 

βασιλέω ὅν} τόπων, ὃς ἠροδϑη 
7ε τὴς Ἰφιγνείας πεμφϑείσης ἐκεῖ 

χὺ ἔμεινεν ὠπιδιώκων " εἰξ ἃ ὃ πό- 
πος. ᾿Α»Μλλεῖον: οἱ δὲ Ζδτο λέ- 
γργῆες «ὑρᾳφέροισι ἐμρτυξᾳ τὸν 
. Αλχαῖον, λέγονῆα," ̓Αχρλεύς ὃ ὃς 

" πὰς Σκυδιχας, μεδέεις. ὑπὸ δὲ 

᾿Αλρλλβα; χἡ ἡ λόυκὴ νῆσος ἡ 
ἐκ; ταῦ τα ι ῥηδησομλβη,᾿ἢ Αχίλλειος. 
ἐλύγετο νῆσος. αἑεὶ τὸν Εὐξεινον" 
ἔνϑα, φασὶν οἱ Ἔχύϑω πίω) ᾿Α- 
“Μλλέως ψυχίω ἐδ)αξαίνάσαν τοὶ 

ἑαυτὴς ἐϑύρειν. οἱ ὃ Ταῦφϑι τὸ 

ἔνθ. ὑπὸ τὸ ζώς ταῦφε, φασὶ, 
χαλουΐ τύλ, εδεὰ τὸ ἐμέ σὸν Οσ- 

οαν ζῴξαντα. βοιῦ ἀρύσω γίω). 
Φεὶ τότες νὴ ΚοΣ ἡ Ταμεικὴ, 
ἡ γὴ Μαμωτικὴ; μεγάλῃ δὴ ὠὧπί- 

σημί ἣ παροικία χ ἡ Φανα- 
Ήον γὺ ἡ ̓Ἑρμώναεσαι, ὡς ὧν 
τοῖς ἐΦ ταῦτα ῥιηϑήσέϊαι. "ὁ ἡ 
"Αρτεμις ἼΣ Ταυρφπόλ ὠπὸ 
τότων οἷο κε ΧΩ Ταύρων λέ ἐγεῖσς, 
οἷς ἔχαιρεν ὡς ἐγονον σιν ἐπὶ 
οὐ τὴ. οἱ μϑώτοι Φὶ γώ: 
γδ: φῳ Νώρικοι Τανείσκοι, ὅχέτ 

ε9ν εἰσιν ἔδΥ Θ᾽ τότες τοὰ 
Ταύρας. 

᾿Αλανών, 
3) 
Ενῶτω. Μῇα!: χλαινοί τε ᾷ Ἄγε ἱππημθλορὶ, 
ἽΝ ὅνφρι 5 ες ἜΘΟΣ τε, Γἥωνοί τ΄. ησι᾿ ᾿Αγούϑυρσοι" 
Ἥωι Βορυεϑενείθν. ποτουμ. 9 ἔτει μδον ὑδὼρ 318 

Μίιφ βίαι Ἐν Ευξεινῷ; ἘΘ.8 ᾧ τρρποίρριϑε μέτωπϑ: 

Ὄρϑον ὄψι" γοοιμμῆ. καενομίζοι ἦ Δυδρεαων: 

Ὁ ΚῴΣ ᾧ ̓ Αλδηπιο ᾧ ἐδὸ [α “ 

φσ““πὖὮςὀς 

Πὸμτιχοποιο 
Ῥ.- 



ΠΡ ΕΞ ΕΣ 

Ῥίπαροις ὃν τὴ ὕρεοσι χθίνδιγα μθριαύρεσι. 
Τῶν ὃ Ὡ89 ἡθῦσι, πεπυρότίθν. ἐγύοι πύν]υ; 
; Ἡῤφωὴ ἤλεκίρς ἀέξείαιγ Τ᾿ οἱω τις ἀυγὴ 
Μίωης ὠρχομδυης" αἱ δδί μευ τοὺ τε " παμφὸρμόωνία 
Ἔν ύϑεν Ἵ αϑρήσφας ὥὸ ψυχεορὶς ᾿Αγοωϑύρίθις. 
ἰὰ ὌΝ “ποοσοίδὲ βορειότεορι ᾽"' γεγίασι. 

398 φρεῦ ΠΟ5 Δυ16ΠΊ ΡογΓοξ εἰξ 6615 Δουπάαπεαπι) σεης ΔΙαπο- 
γα : 399 Τ1ΡῚ ΜεἰδηοΠ] ηΐσιιο, ὅς Πομηηε5 481 ἐαπο5. πη]ρεηξ, 
310 Νριυγίαιε ΗΙρροροάέίαιςο, (Λεϊοπΐσαε, αἴας Αραΐῃγγα : 571 1- 
δ᾽ Βογυ με ηῖ5 ἤτινη ἐχίεπία Δα π ὁ Μιίτεειν Ἑπχιηο, ἃγιθξ 15 Δης6 
(τοηΐεπι, 5:3 Βείζα δά ΠΠπεᾶτὰ, ὃ τεσίοης { Ουαηδάγαπη. [ρεέγαγαπη] " 
314. Π|1ς φυοαηις ΑἸ είςι ὅς Ῥαπεϊοαρα 4Π1185 515 ἈΠΙΡ215 1η πηοπί!- 
διι5 {δραγατπι πιαστησγαηί. 5196 ΗογΠῚ ἰξειη χία βαΓρΊἐ65, οἷα τι 
οἷαία ρῖορε πιᾶλγε, 517 πισῃπάο ηϊΐογε [πσθηβ αἰθόξγιπη παίοιξαν, 
νείας φιΠάαπη (ρίεπάον 318 Ὑ πῃδ {πε ΠΕ|5 : δἀηηαπίέτησαῃο με ]- 
δεηΐεπι 3.9 [ἢ ργορίπαιο νἹάθας Ὁ ἐἸριἀϊ5 Δραίῃγγῃβ. 559 ΠῚ 

57 

315 

ὶ Ἡσυφανὴῆκο 

ἅ χρ 

7πΦ ΖΦ» 

δλΡυΡίεβαα 

Τελωγοὶ Ἢ οἱ Αγάϑυφσοι. 

(Δηδ τοΐ [ρορι1] πηαρὶς Ὀογααὶο5 [ἀπΐ. 

ἽὍπ Μελάζχλαινοι λ ἐγρνῆωι, 
ει τὸ ἐν ἔδει! μέλαν, κὴ οφεξον 
78 ὀγδύμαί!). ὡς χὴ Ἡροδότῳ 
εἰδκέί» ὃς ᾿ Χὴ ἀκ ἀνμτιον οὐ" 
τὺ εἰπῶν, λέγᾳ ᾧ ὅπ ΜϑαΓ- 
“χλαίνων τὸ χοιδὺ αἷο δὲν. λίωναμ; 

"ὃ ἢ ἔρημος εἰνπρώπων. Ὅπ 
οἱ Ναφφὶ ἐκλιπεῖν λέ γογῇαι ποτὲ 
τίω ομλοῆμ' χώρων το ὀφεών, ἣν 
ὅτι γόητες ἐλέχργο εἴ). ἔτες τοῖ- 
γυ» ἐχεῖς ὅ. φησὶν, ἅπαξ ἕ ὄχαςος 
δ Νόφῶν λύκος γίνε.) ὀλίγας ἡ - 
μόεας: χἡ αὐ δ ἢ δεῖς εἰς ἄνϑρωπον ἔπο- 
και δήσαι,). ̓Σημείωσοι Ὁ ὃ χ) δ ὅτι Νε- 
ἔρὸς ἃ ᾿ σὺ γν 'ἡμμα, τὴς ἐλάφε» σὰ 

φῶ "ἢ γεάβε" Ναἰεφὶ ἢ) τὸ ἐ- 
δνικὸν, οἱ χὺ Νάεῦται, σδροὶ τὴς 
Κὰ δφϑόγγε. “Ὅπ Ἡρᾳκχλέες 
ὑοὶ Τελωνὸς κ᾽ ᾿Αχίϑυς( Θ᾽. ἐ 
ὧν ἔφνη βορεήτερᾳ Τῷ Ιςρώ» οἱ 

ὑπὸ 

μδὸ οὐ νυχοοῖς ̓ Αγιδϑύρσυις, ὡς 
δ᾽ Διονύσιθς φήσιν» εἰσδαίριας ὄξὶ 
παμφανύων. οἱ Τελωνοὶ ὃ. ὡς 
ἄλλοι φασὶ, γί τε ἐργίζονἼαι, 
Κῇ σττοφοιὙ ὅσ" χἡ κήπες ἔχεσιν. ὃ 

Ἃ 

ἢ τὼ ἐδνιχὰ γεῴψας ὅτω φησὶ» 
Τελωνοὶ, πύλις Σαρματίας, ὑπὸ 
Γελωνδ, ὃς ̓ Αγαϑύεσε μδ " εἰ- 
δελφὸς, Ἡροχλξες ΗῚ ὧς. ἔσι 2 
τἰξὶ αὐ τίω πόλις ξυλίνη. μεγάλη 
χτ! ᾿Ηρφόοτον. κειμδϑη ὃ ὧν Βεδί- 
νοΙς9 Ἐν 4 μεγάλῳ. πείρφ; τὅτοις 
ζῶον λέγ.) ϑαυμάσιον, γνῶ, τὸ 
μέγεϑϑθ᾽ ὅ σον "βοὸς; ἐοικὸς τὸν 

Ζ8 τουσώ πα τύπον ἐλάφῳ, καλό- 

μῶμον Ταρῳνεος. δυ δον; ο)οὶ 
τίω μεταξ ολίμ. ἱεταζ αν γ 
τὰς 2ξθας ΄ὰ τειχῶν κῳ δ᾽ ὃν 
ἀν τύπον εἴη, ἡ ἄλλοι)» κοϑοὺ 
χὺ ὃ χαμαλλζων, χὺ ὃ πολύες. 

«εὰ Ω) ΧΗ ᾿Αγαδύυρσων ὃ αὐτὸς 
λέγε!» ὅτι ἣ ὀπτὸ ᾿Αγαϑύρσε ὑς 
Ἡροκλέες ὅτω λέγουσα; ἢ ὑπὸ 
ΟΡΓ ϑύρσων «Ὁ Διονύσο. χλα δε 
εξ εἰσιν οἱ ϑύοσοι» ὃς ἐν τς Ζῶ 
κν “πὰ πελετῶς φέερισιν. ΓΕ 

οἷ] Ὁ» ἢ ὅ μόνον Γελωγὸν "ἡ ̓Α- 
σάϑυρσοι ὑὸς Ἥροχλξες λέγε» 
ἀλλὰ χὴ Σχύϑην νεώτοιτον χὺ “γω- 
γαμῦ τεί]ον " ὅς ἐβονησεν Ἡραχλὴς 
ελϑῶν εἰς τί) δ Σκυθῶν γώ, 

ὅ7ε 

, 



5 

᾿ ἴερο Ῥαι- 
τοί» ἃ 

Γρᾳιοί. 
Ι] ἐρεμνά. 

Ι! ὅτ προ- 
ζυλησι- 

Ἰ ἈΡοΙῚ ἀπὲ 
Ογα!ι7) 

ν. (οἵὴ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ͂ 
ὅτε τὰς Γηρυύνο, βὰς ἤλαυνε» μι- 

γεὶς» φησὶν, ἐχίϑυυ ὦ μιξοπαρϑέ. 

νῳ, γαμαλχὸς υϑρ τὼ ἄνω ὠπὸ 

Ὑλεὰ ἐχέσυ, πὰ ἢ κάτω, ὅ- 

φεῶς. λέγει ὃ τοῦ ᾿Αγαιϑύρσες ὃ 

αἱ τὺς ἀνδρῶν ἀξ ρφτοῖτος.. χὺ χευ- 

συφύρες» Ὁ. δγίκοινον τίω μίξιν 

αὐχῶν ποιεμδῥες. 5εὺ ΠῚ 

Τελωνὲς Ἕλλίωας τὸ εἰρχαζον 
[9 

φησὶ γὴς ἐργώταρ. Ὅπ Βορυῶέ- 

γης ὃ ἐν τοὺς ποταμίοις τ ἠβάζ
ο 

Εὐξείνῳ σὺ ὕδωρ μίσγῷ χα σὸ 

ὦρμει Υ μέτωπον 48 Κριά 
ὃ εἰ- 

ρἡται, ,ὀρϑὺν οἡ ὁὲ γραμμὴ" χα. 

Ζεναντίαι, ἤχρυν κατο ικρι)» μι 

Κυαγξων περῶν. ὠκέϊ ὃ: ἐν τοις 

Ῥ,σπαΐοις Ὄρεσι Σκυϑιχοῖς ἃ ὃ 

᾿Αλόυσκ φησὶ, ἡ ὃ ὃ Παντιχα- 

στὴς οἱ ποτειμοὶ μορμύρφισιν᾽ ὧν 

ἡ πρηχθ εἰς ἡσδυταὴς ἥλεχ, φ 

μἱωλης ἐρχόμλμης αὐὔξεῦ, οἵ ὦ τίς 

αὐγή. "ἢ ὅρᾳ ὅπως συμπανῶς Ἐ- 

κὰν; ΓΕΝ πίω σελυυ ὁτοιῦτ᾽ ἡ ἡ- 

λεκθος᾽ χ ) ὅτι τὸν ἤλεχ ν ἐνταὺ- 

δῶ λίϑον τινεὶ γοηΤέον, χἡ ὁ χτ' τὸ 

λέγθμ ον δ αἰγείρων οδώκρυον, 

ὡς εἰνωέρω εἴρηται. ὅτι ΠῚ ἐν τιῖς 

Γέῤρ 

Πρὺς ὃ νότον [έβῥαι" ᾷ ἹΝωράνα ἄςε 

Ῥωπαίοις ὅρεσιν δφέποτε "χιον ἔ- 
σιλείπει; -φεγέγεαιδαι, ὐὴν ἜΝ Νὴ 
χοῦ τα τοὶ Ὄρη οἱ λέγδι 
ξύρειοι χοιϑήκειν εἰς τί μεῖς ϑα;- 
λάοστιν λέ ἐγον]αι.. ἀεὶ ἢ ΤΠΙαντχεί- 
πε σὰ ποταμδ κχὺ τὸ ὠκέι Ἢ ὀνομάζε- 
τῷ Γαντικάπολον», πόλις μεγάλη» 
κτίσμα, ποιδὸς ΑἸήτα, λύφ(" κύ- 
χλῳ αδειοικέ μϑμί»:. σοι δίων εἰ ἐἰκο- 
ΟἹ. μὴ ὕγτολίς Ἂς ὀμεί Βοαπορᾳ- 

νῶν. Ἢ εφ61 Ὁ ὃ αὐεὶ τύτων 
δ᾽ ποτα φησὶν. ὅτι ὁ μδρ Βο- 
ρυδϑέγης.5 μιέγισος» γἡ πολυαρχέςαν- 
τος δ᾽ Σχυϑικῶν ποτα “ί- 
νεῖν ἥδις Θ᾽, ῥέων ναλὸς Ἐξὲ 
ϑολερρῖς: πήγνυ2) ἢ Χὴ ἅλες πω- 
ἐεὲ φύματι ἀυυτῷ αὐτόματοι" 
χὺ κήτη ἀναίκανϑα μεγλα, τοι" 
χεέύειν παρέχει!» ὦ χαλᾶσιν. ̓Αντας- 
κοίυς. ὃ δὲ Παντιχόπης ὑπὸ βορ- 
ῥῶ ῥέων, ἐν τέλει συμιμΐσγε, 

Βορυϑέγει. τὸ ὃ μεταξὺ τό- 
σῶν Φ πυτὸ δῶ νέ ἐρωνῷ οἱ οἱ γεῶρ- 
γϑὶ Σκχύϑω. δέχω᾿ 2. φασὶν. ἢ 
μερῶν δὸς ὑπὸ Ἴρρυ δ) Βορυϑέ- 
γίω " διζοίως ἢ γχὺ ἀπτὸ Βορυδ)ένος 
ὠπὶ τίω Μακῶπν. 

- 

ἐρυμνα. 

Πρνονιοι» π τε βορειότερρι ἢ “Θρηΐκων, 

Αὐτοὶ τείθρήϊκες, οὐπτεϊρϑνα γαιαν ἔρνίες. 

Οἱ ἃ, 
94 Θι ἐδ 

᾿ ἔχι πλόυρὴ ησι Πρρποντιδίθι, Ἐμβίηρσης. 

τὐρβ λυ ανθλολ ὦ οὐγοίρροον," οὶ σ᾽, ἢ ἀυτὰς 

ἈΞΩΣ βαϑὺ κύμῳᾳ πυλυφλοίσξοιο φρζλοίοσῃσ.- 326 

5331 Αὐ φυσι δαξειη, [[|{(σϑγϑ, ὅς Νουγίοία τες πυπηϊξα : 3252 Ῥαη- 
ΠΟΗΪ, Μγήατιθ, πΊΔΡ15 ὈΟγοΑΪῈ5 ΤὭγαοιδαβ, 23 Ιρῆπαθ ΤἬὭνδοας 
1πτηἸοπίληη ΤΕΥ Δ Βαθοηΐοδ. 3:4. ἯΙ χυϊάεπλ δὰ Ἰαΐεγα Ῥγοροπτί- 
Οἱ τπηατῖβ, 55 ΠΗ νεγὸ Ππρεγ ἩεΠοἤροηζαπι οἰ πυπι, ΤΈΠΘᾺΙ ἀὰ- 
[60 ἤρου Ἰρῆιις 35 ΖΕ ραἱ ὑγοίπμάαπι πη ἀλη πια! ΠΟΠΙ ΠΊΔΓΙ5, 

᾿ ̓ φησὶ γρυῦ 'Ἔχωταλ 55, Μετοὶ 3, 
“Ῥεϑρωτὺς πόλις" εἴ 1: ὃ ὭειχΘ᾽ 
λιμίω. χὴ ̓Απολλών! Θ᾽ ἢ Ὥρι- 
“ΧΟΥ εἰσι δ λῤδος. » ἀμ... 

Ὅπ τὰ εἰνωτέρω ὠτ Νω- 

εἰκια ἄςεα ἐρυμνὰ γιγὲς δχα ΤΩ 

χατ᾽ ἀρχῶς Ψ γεάφοισι. τεῖχα 

5: ἐπὸ τύτων ἢ "Ὥεικος λεμδώ, 
Φ-..". 

Ὶ 
͵ 



ἐν ὁδέσύμῳ»Οἱ ὃ: τὸν [Ὥριχον κα- 
ᾧ τοικουῦ τό» οἱ χἡ πρῴ τοι κέϊν 
«ἰοὶ τί εἰσβολίω τω φρὸς 

“ χὺν ἀκα ῃ ὧν δεξιῶν εἰσ- 
“ααλέοῇ!. τινὲς δὲ χἡ ΝΝωρίκια 
γεόφοισι μζν 78 ν. πὸ δὲ ε Ἐρυμιυναὶς 
“πγὲς ἐρεμινεὶ γρέφοισιν. ὅ ὄξι σύμ. 
φυτας, χἡ δα σέω» »ἀπάταλσα" ὅ- 

ϑὲν "ἡ φαίνον.) (ἰδλαιναι» δαὶ τὸ 
πολὺ τὴς σχιῶς. οδ)ὸ χὺ παρ᾿ 9. 
μαύρῳ. ἐν τῷ, μέλαν δρυὸς εἰ μφι- 
Χειδσεις, μέλαν δρυὸς πνὲς τίω) 
ΤΥ φύλλων ἄπον εἱευσύτη τοῦ, «δγοὶ 
τίαΣ ἐξ αὐδῶ ἀποτελομλϑίω με- 
χαγίαν τὴς σχιῶς. κὸ ταῦτα 
ἡδεὶ Ὁ ᾿Ωεικίων σέων. ὃ δὲ 
Ἄω γεόφθ- ἔϑν Ὁ τὶ συμαΐγηων 
τοῖς 6: Αχυληΐαν ν χῶείοι 69 Νώω- 
εἶκοις γεόξει «Ὁ Τῷ ΚΗ ἀλλά τε 
« λέγων» ἡ ὅτι ἘΠΕῚ Τὰ ̓Αδεια- 
ἐ πχδμυχϑ- Ὁ ΑΓ χαὶ ἦς ̓Ακυληΐαν 
“ τόπων» οἰκᾶσι, Νωείκων πνές" 
"ἡ ὅ ὅ77 χα ̓ Αχυληΐαν᾽ ἐν Ταμείσκοις 
ποὺς ἸΝωριχίοις χβισίον ἐυφυές. ὥ- 
φὲ δ5) δύο πόοσδεις ὑποσύξαν]α τίω) 
ὠπιπολὴς οἰῶ Ὰ ὀυϑυς δευμτὸν 

χρισίον. δδείσκφν. ἔχεις ουὐ πίχα 
ἸΝωρέχων τε χἡ ̓ϑ)είκων διαφοράν᾽ 
ὡς Θείχων ον Ὄντων, δὰ Πο- 
λύξιον, Ὁ «αὶ πὸ τίω) 5 ᾿Α- 
δοίε εἰσβολίεῦ, ὕπο ὁ ὃ "᾿Ὥκιχος 
λιμίω, καὶ ὃ Βυϑρωτός Νιωεικίων 
δὲ, ὧδ σεὸς τῷ μυχῶ τὰ ἀυτῶ 
κόλπα, χρτοί σε τὸν γιωγρόφον. 
γ) ἈΠ 7 πολλὰ τὶ ἀνηγδάφων Ζὰ 
Διονεσίς. ἔοικε δέ ὅ ὅτι χ᾽ δ Διονύ- 
σίΌ- ᾿Ωεΐκυς οἶδεν ὃ ὃς  χ ς ὗ Πολύ- 
(Ὁ... ἐν γρυὴ ποὶς ἑξῆς ἐρέν “«ἰεὶ 
πίω ᾿Ωρικίαν γίωῦ, ἘΩ ὃ τῆς [Ἐλ- 
λαΐδὸς ἀφχίω), ζωγνυυδυίω τὴ 
7ε Σ' κελικῇ ϑωλαοσῃ χὺ τὰ Αἷ- 
γαίῃ. χἡ ὅτω μδρ ταῦτα. πινὲς δὲ 
ἑφορᾶσι "Ὁ ὅγ, Νώεικον οἱ Φρύγες 
τὸν ὥσκὸν χαλϑσι τὴ σφετέρᾳ ο)α.- 
λέχτῳ" "ὁ ὅτ: ὁπηνίχα Μαρσύας 
ἐκείν! ὁ ὃ μουσικὸς οπεόαρη τὸ 
σῶμα ὑπ᾽ ᾿Απύλλων θ᾽" ὁ ὁ ὠσκὸς δὲ 

ΕΓΓΕΡΗΙ Ή ΒΤ Σ, - 

κρεμμα δὶς» ἡ τῷ χρόνῳ κώτενε- 
εἰς ἔπεσεν εἰς τίω) Μίδε λε- 

πεκληϑη Μαρσύα;, δ εἴὲ ἐσκὸς χῴ- 

ταφερόμϑν δ. ὁ ὑπὸ {8 ποταμξ, εἰ- 

λιέϊ φερσηνέχβη ἡ γἡ Πεισίςρατος 
ὃ ΛακεσουμοόνιΘ χα χρησμὸν 
ἐμπὸ 78 συϊκυφήμα 6. πολιν κπ' 
σας, Νώειχον φεοσηγόφαῦσεν" ὡς 
ἀν εἴποι τὶς ἀσκόν. φοὺν «ὲ Φρυ- 
γίας ὄσα ἣ Τὰ Πεισιφρατε: πόλις 

αὕτη ἀδὲν ἔχῃ κοιγὸν Φεὶὴς τόσο 
εἰνωτέφω ῥηδέν]ας ΝΝωρέκες» ᾿ὀδγ 
θυ ἡ ἱσοεία, φοὺς πολυπειφίων ὅκ 

ἄχαεις. “Ὅπ ὅ (μόνον Εὐρωπαῖοι 
Μυσοὶ, ἐλλαὶ κὺ ̓Ασιαψοί. ὃ δὲ 
᾿Αῤῥιανὸς δὴ Εὐρωπαίων Μυσῶν 
ὥποίκες λε ἐγῴ ἡδο οὐ τὰ ̓ Ασίᾳ, 

᾿Ολυμπηνὲς Μυσές᾽ οἵτινες Μυ- 
σοὶ ὀνομοίζογ]αι ἢ ἢ ὑπὸ Μυσὰ τε 
Δ,ὃς, ἢ οἰπὸ ἑχέρα, Μυσδ δ Ἂρ- 

γανϑώνης Τῆς γρναίας τῆς Ορεσι- 
ΡΝ ἢ ὡπὸ Τὰ φυτὰ τῆς μυσῆῇς, 

ἢ τῷ μυτὰ ᾿ἐμφοτέρως γὃ ΜΈ 

δῆς τίω) ὑξύϊω “υλοῖ. ΧΕΙ τίω 
γλῶσον δ᾽ Λυδῶν» ὡς χα ὁ γω- 
γεύφθ᾽. φησίν. Ἡεφδδ] Ὁ. δὲ 
τόν ἐν τὸ ̓Ασίῳ Μυσὲς. ᾿Δυδῶν 

ὑποίχες λέγει, ̓Ολυμπηνὲς χϑλό- 
υὗμες, ἀπὸ 58 ὁρές ̓ λύμτα Ζ8 

᾿Ασιωνδ. “Ὅπ Θρῷκες ᾿δγὰε 
Εὐρωπαῖοι. ἀλλὰ “Ὁ ̓Ασιαψοὶ, καὶ 
τί Τῷ ̓ Αῤῥιανᾷ ἱσοοίαν, λέ ἐγ) ν" 

τ. ὅσω Φρύγας ΟΣ Μυσὸς» «- 

τῶ «δὴ κχἡ Θρῷχας ὡς τω ον λᾷ 
δγαξίω αι εἰς ᾿Ασίαν, ε(ῷ Πατά- 
ρὅ τινὸς ἡγεμών Θ"; ὅτε οἱ Κιμαέ- 
οιοὶ τί ̓Ασίαν κατέτρεχον ὃς 
ὀμξαλόνῆες ἐκ Βιϑυνίας οἱ Θρά- 

χες φκηΐ αὐτοί᾽ "Ὁ τάχα ἐκ δ 
τοιζ των Θρακῶν πλατυνδέντων χὸ 

τὺ γυὴ ἡ λεχρμᾶμον ᾿Θρφκήσιον τίου 
χλῆσινγ ἀδφηχεν. ὃ σι αὐτὸς ̓ ΔΡ- 

ῥιαψὸς χὴ Θράκην. πινεὶ ἱςορεϊ νύμ- 

φίω σοφίυ) εἰμφὶ ἐπῳδὰς Τέ κχἡ 
φάορμαηᾳ, οἵαν πεὶ υϑὲ ἑλχύσαι 
δ παϑυικώτων φαρμάκοις» τς 

ᾷ 
; 

59 



όο 

; ὶ λυχιῶν 
Ἐπ πυρς Φλο- 3 

μὴ τα χῶ 

εκ. 

ΔΊΡΟ ΝΟΥΣ 1 ΘΘΗΙ 
ὃ. ἐργί σον, ὅποία ηὶς ἡ ἢ Μή- 
Ἅω ἱςύρη ὅ), ἢ ἡ ̓ Αγουμήδη, ἡ 
ἥ θρυλλερδμη Κίρκη. τὸ ἀπτὸ σουύ- 
Τὴς τῆς Θοίκης δοκέϊ ὠνομείὰ 
χῶεα, Πέρκη. ποτὲ καλευδμη. ὃ 
οἱ τὸς λέγει χὺ ὅτι ἔϑος " Θεᾳξὶ 
πολλοὶς ξεῖν γευαΐκῳς» εἧὃς ὧν ἐκ 

πολλῶν πολλὸς ἔχοιεν παῖδας. [ἢ 
τὸ ἕδος αὐτόϊς γνέδι φησὶν ἐνπὸ 
βασίλξως αὐτῶν Δολό[κε, ῷ 
“αὖ δες πολλοὶ ἐν πολλῶν γα" 
κῶν ἐγβνονο. Ἤρ 9 96] Ὁ. ἴςο- 
Ὁ χὰ ὑσὺ Ἐρρίσῳ Θρῷ χῴς 
ἘΔ πγοὶς» λέγων ὅτι ὃ Κροὶσί- 
χῳτεορέψατο Χάλυξας, Παφλα- 
γόνας, Θεᾷκας» Θυνὸφ» Ῥιϑυγές. 
"ὃ τὸ ἑξῆς, χἡ Ξενοφῶν ὃ) «οἶδεν 
᾿Ἀσαλίω πνὰ Θρῴκίω, ἀρξα- 
υδρίω ὑπὸ Τὰ σύματος. Ζὰ Πόνῆε, 
μέχρις ᾿Ἡρφκχλείας, δῇ ποὸ δε- 
ξῶ εἰσπλέοντι. ἰσορέει, “Ὲ Ὡς ἱε- 
ῥοὶ κἡ «ἷεὶ τὸ τὴς Λιξύης πό νό- 
πα ὑπῦρ' ̓ Αλεξάνδρειιν Θραΐκην 
πιναὶ ὀρεινία ἀμ εαουαν, ἐν ἢ χὰ ὠσκη- 
τίω ἱ ἰσορέϊ, ἡμυξῶχ αὐείπυςον. λέ- 
γεταλ ὃ ὅπ οἱ Εὐρωπαῖοι Θρώ- 
ζἐς οίζονται, χρίνονῇες ὀυϑυὲς 
υϑὸ τὸ ἐςίχβαι, εἰ ϑυὲς ὃς τὸ ςι- 
Χτον χὺ χοιλὸν δε τὸ ἀργεῖν, 
εἰ ιμότειτον ἢ τὸ ἐργίζεςς τίω) 
γἰωῦ. κύλλισον ὃ τὸ λῃςσεύειν» κἡ 

ῬΑϑτα μι ιοσοξύποιο κτ 

Μαρ μαίεων ) 
Ἴς-ρρν μῶν. ποία μὸ ἊΝ 

557 1101 ἀρε8 οὐ ποφηξῖθ τη πτοπέθιις [(Ὀορι}}15] ῬΑ] επα. 355 Ναίο- 
ἴὰν δίξονι5 ρα! οθον ἰΔρ᾽8, σοὶ φαδάαηη, {{ε114 399 ϑρεηάρῃβ,. 
Ἰγεαδηῖς. ἤλι Ὠπλ; 1ρῃϊ5 ΟἸὯΠ ἴὴ0 ΠΠ1115. 335 Πγαπι χαιθη) βυνῖμαι 
τοῦ [μοόρα}}}] οἰπουμηδοςοἰ μη, 

“Ὅχῃ Παλλήνῃ ,ἡ Ὅφφς ὄξὶ. χὴ 
πόλις Θρῳκεκή. τοὺ τὴν μελέῦσο" 
(ὅ]ον ὃ Διονυσι). ἱςορῶ, ἥτοι 

«--.---- 

ΝῚ 

7) σιοσιος Πδηζωης 

φύείαι ἀξέριθ. κὸν λίθθι, 7 
᾿λυχνῖς Τεπυξρς φλογὶ πούμιπουν ὀμφίη. 

ἡ ποσσοι 

ἀπὸ πολξ μδ ζῇν. ὅ ὁπ ἢ ὃ τὸ Θρᾷξ' 

αἱεκαπᾶ,.). χὰ, ὅτι ὡς συναιρεϑὲν 
ἔχεε τίμ) τῷ σπόνγά πεείκλάσιν, 

ἡ «εοδαηλύτοτόν ἔξι. σδηλοὶ ὃ τίυν 
τῆς λέξως συμαίφεσιν τύ, Ζ Θεέ 
«ες, “ὃ τὸ Θρηΐκιον φορρᾶ, χὺ ὅσος 

τοι οἱ τοι ὦσε συμομρεϊδνς τὸ Θρᾷξ, 
ὑπὸ τῷ Θρῴϊξ βαρυτόγε ὀνύμαΐος. 
Ὅπ τοῦ Θρᾷκας γαῖαν εἰπὼν ἔ: 
χεῖν πείρονει, ἐφορμίωυαὔει στ- 

υϑιὺ ἐπὶ ὶ σλόραὶς Πρρποντήσδος δ 
σὴ ϑωλαλοσης» οἱ δι ῷ Ἑλλής- 
σπονον εἰ γώῥῥοον, οἱ Η) αδἱεὶ 
βαϑὺ χεῦμα τὴς Δίγωίας ϑϑησα 
σης. διὸ χἡ ̓ Ηρῤδδ] Θ᾽. λέγει 
Θρᾶχας εὐγῶν μέγεφον» «ᾧ πόδ 
Ἴνδές. ω δι᾽ ἂν, φησὶ, ΩΣ ἄ- 
μμαχον χἡὺ κράτιςον, ξεὶν ὑσσὸ ἐνὲ 
ἐτάηετο ἀρ χονῆι; ἣ ἐφφόνᾳ χα 
τὸ αὐτό. γ τοί χα οὶ τὸ ὅτω πο 
λυτενὲς τὴς χόδεας χὴ «δειφωνδεἰ ε 
δήασεν αὐτίω) τὴς Εὐρώπες Οὐε- 
σππαισιαψὸς. ὡς φερείφη ται. χῳλὅ- 
ψἅροι. δὲ ποτε Βείγες, εἰ τὰ μματοι- 
ξώντες εἰς ᾿Ασίαν, μετέπεσον. εἰς 
σὺ χ Φρυγῶν ὀγομία. εἰγάβῥοον 
ὃ τὸν δ Ὁ. μαμῆνν λέγει, διὰ : 
χῴτείρῥεν τῷ σφύδεᾳ. δδοὸ χὴ πο: 
τομῶν οὐτον ἰλμυξὸν ὃ Ξέρξις 
ἐξυξεί ὧν ὠνόικσεν. 

δ: ὑφοῖς σις αὐφὴρ 

οι γα! τουθσι" 

πολλεὶς μελίφοις πρέφεζ" κἰὶ ἢ ἣν, 
φύς τάδ, φησὶν» ὠςφέρι()- καλὸς 
λί9Θ., νῷδακωρυν οἷά τς ἀσὸρ, 

χὴ 



ΤΆ Ν᾽ ταν. Ἐ ᾿ πατο τ ἢ Ε 
ἀρος 3 ΚΠ ἘΞ τξ. ΄ἙῈΦ»ἉῬ ., “ “Ῥρωνία σε υδσήαι ἘΣ ΕΞ »:: τὰν; ᾽ . αὐ ϑς ᾿Αὐμπιαῦρὶ ψενουα]ι 5 (Ὁ ρα τᾶ: 

.“Μαγο 
ϑαγανα Γαι. 

ΠΥ 

(ποιμένι. 

-«Βεησεσταάέστιας 

Ζρξ 

αϑολίζα 
3 .7ναλγοέ 

δας νοζα δ Μ ΤΡ ὙΓΤω ΑΕΒ σε φ' ἂν- Α, Βεν 
τῳ ᾿ “Ρ- - ᾽ 
ἜΡς δ 49.} οαῖγηκα  τν “25,5 ὅσια ας μειάγεπαὶ 5, Ποτες 
γαμ.Σ Σ', - ἌΡΗΝ Ὰ ὺ ἐδ ασεοτε 

᾿ ᾿ς ο. Ἵπεαντυτε 
-. ῷ Ἶ 
Θαδτεῖς ἐτρτῆν ΣΙΝ ἢ 

ρ᾽) Ὁ φῳ, Ἵσγνα δ: δισεδαος οἽἽαγσδιεαίμν, 7, | ζανγάξες γπσνες Ἐξῖτο αι τσε- ρμδ 4 5! Ὁ; Κ᾿ τ Ξε 

ο «Μχοσπιαξ ἀρ δα μευ Ταεγό αν Ὁ 

«ἤμΣ 
ἼΣΟΙ πο ἀρ ἣ Δ᾽ οτος, Ἵν αινεζεεα ἰ Οσκέξεει φΦ Ω Ξ διδγε; -Ε δι. ΣΙΝ ΑΝ ῷῳξδ ρριίω ὥεξε, ΕΣ ἐς ὅτ τὸ οΑΌν, ανσστνξ δ κέεοο οὶ ἐξέ, 

ον, Κα νι ὯΥ72. “πὴ πεῖν δ 55; Ἰνσύξώνε Ἐῷ 3 θὰ δεαν αὐ ἀπε οὐ . ο Ὡσησε δα, “8 (Βγἐφαπεί  Ά ΞΝ , “ 
Ἵ - Ὁ ὁμᾷ “-. [Α ΑΙ ρϑς Ψ »" ΕἾ 4 μ΄ ὥ ΓΖ Σ - , ἐ τ ον 70, ΜῈ τα τὰκ ίσηπν τ, ̓ ς ΜΠ. “ῷ. δ ἑάανα δ τί Ὁ τμσωμέραγΣ ΟΑΤΑ͂Σ ἐν ονξς ἐμέν μ- [κα ξεν Ζ' ς : 

ζεσκαι ἀν ϑδς τᾶς Τασ χ Σ ἀξ: Ἂς Δ. , τ οι, ΡΟΝΈυσδ ἘΧΙΝυ 
ζαγηπαες 

ψγ- 

ω-, μὰ 

Οαϊ δεῖα 

Ἀργὼ »ῬὨΛονίτυ"“ γι σπ σὰ 
ΓΞ ν μος ων ἑὸν ἘΞ Ξε, δον ἦ τς τσοα γΣ ὌΣΣ -"-:. 

ἀπο ς ΠΡΤΑ τ ύεας τ Ἐαπνς γι ξα.: ΕΣ ΕΟ ἀρ» : Α.51 Α͂, 
ἘΞ Ε, Ἶ ἊΝ 

ΡΣ ἘΧΩΡΕΙΙ ἜΣ αν, Ἂς δα, τς, Θαλιίσιιαι 
Φωτμενε τ ρους οὔτ, π ηρίρ , 

ΛΥΤΙΥΛΝ: Ζ εα οἰρεῤδέηδεσς, Σ 
οἰδῆν» γοτές ἤ Ἂ Ω Η Ἂ : με ᾿ δ :Ξ ΠΣ 5 » πο ΦῪ ΤῸ Σ » ὌΝ ἔξον Ν Φ' . Οὐδείς " 3. Ὁ. Ὁ τ μα, 

του. πβενθ' αἰμιῖς δ ροτέε. και: ΚΣ δορὰς, 
Πωσαάτ 

ἴχων. νος 

πέσω ζαγδαγα λον ὥνεασωσι 
νρῥερης κεν, Μᾶγο ψυδάν λ 

ϑ:ς ] τὰτι. 
“Ῥαεήν να Ἕ 

Αγρμπτσα ΡΑ»».. 



Ἐς .5.ὁ 
“τ: 
Ἡέτ᾽ν δ» 



ψν" Υ 
ΙΝ Υ̓ 

ἘΠ ΕΙΡῚ ἩΤΉΒΙΣ 

ὦ λυχιὴς πυεὸς φλογὶ πείμπαν ὅ- 
μοία. ὸ τ λυ νίτης ὃ λί- 
λέγεται. οἱ τ χὴ σφλίωτίω χαὶ- 
λϑσι τὸν τοιίδτον. λίϑον» ἐφειδε 
συμπανῶς, φασὶν, ἔχε! τοὺς τὴν 

σελήνίυ. ὡς ΩΣ δ Βορυδδεγίτης ἤ ἥ- 
λέκῷος, κα δαὶ χὸ «περὶ σύρη), γὼ 
συμφϑίνει. τε οὐτὴ κ) συμδμξει. 
πὸ ὃ λυχνὶς, πινὲς χὺ βαευροισι, 
"ἡ εἰρσενικὸν ὦ) λέγουσιν Ὄγομ, 
γεόφονῇες, λυχις, ποεθς φλογὶ 
πεμπαν δρμοῖῷ. ἄγλοι δὲ «ἑεὶ 
Πῤιήνης ὃ ὅχω φασί. Πῤιλήνη πύ- 
λιφ Θρῴκης. ὑπὸ “Παλλήνης ϑυ- 
γα )ς Τιϑῶν Θ᾽. ὦ ἔς! δὲ Παλλήνῃ 
χ᾽ χεῤῥόννησος ψείγων᾽, οἶκε- 
υδόη ποτὲ ὑσὺ Ἠγάντων, ὃς Ἣ- 

ραχλὴς μισεωνϑρώπος ἐφ ρηκὼς 
κατεπολέμησεν; ὅτε ,Ὦ βεονταῖ 

τινες χὴ ωρηφῆρες. συμέπεσον. “διὸ 
γ) ϑεοὶ ἔδοξαν τὴς μμείχῃς ταύτης 
τῷ “Ἡρακλεῖ συωοί ροιδσζ, κ᾽ χα 
ταφλέξαι τοῦ κῳκός" ἢ ἡ χώρᾳ 
δορὰ Ζὅτο Φλέγεᾳ ἐχλήϑη. ἀπὸ 

τότων Φ᾽ τύπων "Παλληνί δα τὴν 
Πρωτέως ϑυγουτέρᾳ ξχάλεσεν ὃ 
Διογύσι), ἔγνϑες «ἑἰδὶ ᾿Αλεξαγ- 
δφείαρ, ἔλεω. οἴον τοι δέ πνες 
Παλλήνίων λέγεῶς τὴν τὶς Κασ- 
σαν δ ρείας χεῤῥόγνησον, Αἰ- 
γοάῳ κα αὐτὴν κειυϑδίω. ἔν- 
δα “πὸ Χὶ τόπος τὴς ΧΙ! παράφϑο- 
δφὴν Τορώρῃ τὴ τὰ Θρᾳκικὲ Πρω- 
τίως ϑυγατεὶ, ΧΙ Λυκόφρονα. 

πὰ Φράζεο δι᾿ Εὐρώπης λοιπὸν πύρονγ ὃς" δὶ πριοσίω) 
Ἔχτετοι,). κρησίδου πρὸς πῶ" σἰοὺ μδ0. Ἰξήξων, 
Τίω ὃ. Πανίμηνων; πίω σι εῶ λῶν “7 Αὐσονιήων, 
51 ᾿Αλλ᾽ ἤτοι πυμῴτη β . ἀγαυῶν ἔριν Ἰξήεων, 

Τεπων ᾿Ωκεδρμοῖο πηϑῆς ᾿ἕσαέρυ. ὧν δὲ οἱ ἄκρη 53.) 
ἂ Στηλρίων ̓ Αλύξη κέται μάαχ.- πῇς δι ὑπσένερϑε 

Ἰαρτιοσος αξεοσου; ῥνηφενέων πέδον ὀρ δρών» 
Κεμ΄ψοι 9 οἵ ναήεσιν 1 ὑποὴ ποδῶν ΓΙυρῥζωαιον. 

331 (οηῃΠπήεγα δΐοπη Ἑπτγορα τε παπη ἐγδέξαπι, 411 1η ἐΓΙΡΠΟΕΠΊ 
332 Ἐχεεηΐι5 εἰς οὐε ἸἀΙη6ΠῚ {{ δ οτεπέεπ : πηπὶ σα!άθπι, ΠΡ εγῸ- ἢ 44 ππεγὲν 
ΓΌΠΙ: 
(οητοῦα1. 
335 Ψιοηα Οὐδϑδπο αῦ οσσδία : 

333 ΑἸζογδπ νεγὸ, (σγδσοΓᾺ ΠῚ : 
334 Ψογὴπν υἱείπηα αυ!άεαι 1] τῖαπι εἰς ἡ 

[ῃ 64 ἁζεπη ῬΓΟπΊΟηΐΟΙΙΕ 

Ιυπηπαγαπι [Ἡδγοι 15] ΑΙγὃ4 Πέα εἰζ πηὰ : παησαμθ {πδίεγ "37 Ταν- 
{εΠπ|5 ἀπηοσηα, ἀϊν!115 αἰ] οηζη1 (οἱ ππὶ Ποηππαπι, 338 σεπιρῇ- 
{π||) 41] ἀερσιπι (00 ρεάε Ῥυγεηχο [ΡυγοΠαΟΓ ΠῚ πποηξίαπι.} 

Ὅπ τὸ χυρτότερσ τὴς Εὐρώ- 
σὸς «δειηγυσείμδυ ἤρα τόσ 
ἕως χὺ ες τὸν βόρειον ᾿Ωχεανὸν 
«γήκοντας ᾿ 'ξηρας; Ὁ ποο Πυῤ- 
ῥιωὸὺς, ὁ το Ὁ ρεηανὸς, χἡ τοῦ 
Τορμανὰς, χὺ τοῦ ἑχατέρωϑεν Τὰ 
Ἴςρυ; Ὁ) αὐτοῦ τόσ Θρᾷχας, οἰ- 
Φῆχεν ἡμᾶς γοέξϊν τὴν ὀπίλοιπον 

Εὐρώπην χατοιγεϊεαμιμένίω φει- 
γωνοειδῶς, πλόἰραϊς χεισί μιὰ 
ἀδρ δυτιχὴ, Τὴ ἜΤΗ Ι(ἥρων᾽ ὁτέ- 
ρῳ ὃ ἀπ ἐνετί ας, τὴ ὧμ Ἔλ- 
λήγων᾽ είτη ἢ; τὴ ᾧ Αὐσόνων" 
ὑπὸ τειῶν εϑγῶν ἐνδοξοτάτων »ἀ- 
εακτηείσεις, Χ) υγοξμαίσεις τοὺς 

ιαύτας πλώυρας. κχἡ ὅρα ὅπως 
ουμς- 

ΟΝ 

όι 

|] ἔσπερρν: 
ΑΪ-.ε ὌΝ 5. 

- 

[τα φαΐεπ,, ἰογέιαπι ᾧ Αἰι- ἀἴοσε, 
Τθογογαπη. ἴ [Σα ογητς 

αὐ βδδονῖ βάλς τε 

᾿ 



ό: 

[] ἄκρη. 

, 

ΙΠ ΟἹἉ δέτε, 
ΑΙ ἑὸν ῥαΐ τε 

Ἰ] τέμνει, 
ΑἸ. χείνει. 

ΤΈΔΡοΥ Γο- 
γεν. 
1! Βογεα!ὶ νο. 

γὸ μάγιο αὖ 
«Ἔρὲ τπεῖ-. 
171. ὦ 

Ψ. Ο(οη,. 

Ἔ4πα «ἀ 
Ῥύυγέασι {- 
γμμὶ σνεγριηῖς 

Δ ΕΝΓΥ ΞΥ Θ 
ἐυμεδόϑθως γὴ ὀυαδειοοίςως αδειη-- 
γε. Ω χὴ σαφῶς, [ ὅσκ ὠφιήσι 

συχίεος τὸν ἀκροατὴν πλανώμες 
νον «δεὶ τὴν οὐπειδονά. οπ ἥ 
“Ἑασεεία, κρηπὶς τῆς γῆς Δ] - 
Θήρων, γείτων δξὶ τὰ ᾿Ὡκεανγοῦ, 
ἔνϑα καὶ μία δ Ἡραχλείών 5" 

λῶν ἡ ̓Αλυζη, ἧς χἡ ἀλλαγοὗ εἴς 
ρητῶ;. αδεὶ δὲ δ Ἰξήφων τέ9- 
γέγεατησαι ὅσω ἔσει. Σημείωσος 
ὅτι χἡὶ ἐν τότῳ τῷ χϑείῳ πρό" 
γσας ἔφη τοῖς φρρῥῥη σείσας Ζει- 
γωνιχαὺς πλόος, ἧς εἰ τις εἴποι 
βαίσεις, «δὶ τὸ ξχάςην τὸν τείῶν 
εἰς βάσιν δωωαῶὺς λομϑδαι. 
χρηπὶς γὸ κυείως μᾷβ, ᾧπὶ σο- 
δήμαθ-  χαταχουςικῶς ἢ ἡ 
ε ,ὕ 3, " ᾿ 4ἉὯ. - ΓΑ 

ἢ βάσις» ὅλ: πε ϑεμελ!ό, Χ) ἐτέ 
φῶν πινῶν. φρρϊοὴν ὃ γὺ πέζαν ἐ- 
φεῦ τὴν Τῷ τοιγώνε πιλϑροὶν, σδεὶ 
τὴν αὐτὴν αἰτίαν. Ὅπ κῴτωσεν 
τὴς ῥηϑοίσης ᾿Αλύξης, πόλις ὁλ- 
(ἰαᾳ ᾿Ἰξηεικὴ ἡ Ταρτησὸς, ἣν ἧ 

Ἵ β ἡ ῥυηφέενέων πε΄ χαεξλξασον 4.45 

᾿"" Μέουη οἱ᾽ ἀμφοτέρων “" αἵϑα πέπία ἢ) Αὐσονὶς ' αἶα 
1 Πυλυτενής' σίου μδύ τε μέσζω ὁρρς ἄνδγνγα; τείνει 2340 
Ὄρϑον, ὧτ᾽ ἐκ φάθμνης ἰϑυμμδοον ( ἐκ ἂν ὀκᾷνο β 
ἼΙδρας μῳμυήσοιο σοφῆς "᾿ ὡποεροὺ: ᾿Αθζης:) 

Ο ῥά τε ὑΤ κικλιήσκοσιν ᾿Α΄πέννιον. ᾿ ὁκ ἢ βορείης 
80 Ι [ν] 

οὸν ενθιρῶονἤγρυω πλοισίων» φαῖ 
σὴ ἢ) Βαῖτιν Ἐ) ποτοιιὸν Ἰφηδζοα,», 
δύο ἐμξολεὶς ἔχονα, ὧν μέσην ἧ- 
δούῶς ὡς δξὴ γήσε τὴν τοιαὐτίωι, 
Ταρτησὸν, ὅτω κληϑέϊφ, δϑαὶ τὸς 
χ) τὸν Βαζτιν Ταρτησὸν κῳλεϊζο 

ἡ τοῖς παλαμοῖς. ταύτης κἡ δ᾽ 
κωμικὸς μέμνητω ἐν βωβαίχοις,, 
ὅχε λέγει Ταρτησίαν μύραιναν,. 
παίζων, χἡ ὠκφοξῶν τὸν εἰκροώ-. 
τὴν τῷ ὠμτοπισμιῷ, τὸν δὲ Ταρ- ᾿ 
τησὸν ποταμὸν καοσέτερον ποὶς ξ-- 
κε γῳταφέρειν ἰσύρητω. Ὄπ 
Πυρήνῃ μέγιςον ὅρος, ἃ ὑπὸ πό-᾿ 
δὰ οἱ Κεμ οὶ τὸ ἔϑγ-. ἔχει δὲ 
ἥ Πυρήνη τπεὶς ἀρχως ὁπὸ σῷ βο- 
βείς ̓Ὠκεαν, χ διήκει ἑώς εἰς 
τὴν ἐαποοίαν ϑαλαοσεψ, χὺ σ)ο-. 

͵ ΄ Ἃ 5] εχ.» εἔζει Κελτός ΤΕ χα ἰξζηρᾳς, ἡ δἢ 
αὐτὴ 4 μόνον ΤΠυῤῥίωαϊογ, ἧς 
φεφείρητοι, Ὅρος, ὠνλὶ ἡ πλητ᾿ 
ϑοντικῶς, Ὄρη ΤΙυῤρίωναζα λέγε: 

“ Ν Ἁ ε Ἅ «2 

τώ. ὅτω εἴ ὁ αὐ᾽ Αλπεις, ἡ τὸ 

᾿Ερκύνεον διαφορέι τώ ἀριϑμῷ. 

"᾿Αλπιῶν ὠροόμδυον Σικελζίω ὅπῃ πορθμάδα ν᾿ λήγή. ' 
ΠΠο)λὼὰ δὲ οἱ φόλ᾽ ἀμφί. στῶ ποι βέα ποῦ αορρόϊ(ῳ» ι 
᾿ΠΑρξαάμϑυθ. πλόινρὴς ζεφυράίς δὸς ἐκ ᾿ βορέαο. 346 

559. Μεάϊλ διξεπη ἀπηθαυι ΠῚ ραπάϊεας Αὐ!οηΐα τε τις, 349 Γοπρδο 
ἐχέξηξα : (Ἰ14Π| 4.6 ΠῚ πη !απῃ ΠΊοης ᾿] αγίδμη (δοδὲ 341 Β δόξης, 
ΟΕ αἷν ΔΠγΠ1 αἰγοζγιις (ποη ΠΠπππὶ 34’ Ῥορίτι5 γεργεμεπάογα ροίς, 
(ςε ἡ ἀοίξα: πη! εν Ῥα Δα 5) 543 Ομοπὶ Αρθπηϊπιμπὴ νοςφηξ. [ἃ 
[ἐριθηίγίοπα!! νερὸ 346 ΑἸΡΙ ἱποίριθηβ, ϑιοιΐο ἴπ [πεΐο ἀεῆηΐξο 
᾿Ἢ Μυϊδα δυξεπη 1ΠΠ| σθηξος ατΊπαπς ἔπηξ : π185 δὲ ἔβοῖδ ογηπεθο 
τεσεηίοῦο, 346 ΟΥῇι5 ἃ [αἴεγα ὁσοϊἀεπίδ!! Τὰ θογθα. 1 

ὝὍπ τὴν Αὐσονίω, πολυτενὴ ᾿Απέννιον ὑρί», ἐΐξ "Αλπεως ξ΄ -"ν , ͵ ᾽ ͵ “ἌΝ , τω » γί μέσην τέμνᾳ τὸ ᾿Απέγινον ἢ “θρῆνον, χἡ τελάυτῶν εἰς τὴν Σι- 
κολΚῆ 



ΑΝ ΨΥἊ 

'ΠΕΡΙΗ͂ 

«ιλικὴν πορθμίδα.» ὅ ὄφιν εἰς τὸν 
κελιχὸν πορθ μεν, ὡς γἡ ἀγλα- 

“οὗ ἔ θηται, τίω Λαυκοπέ- 

αν “ὸ ἐν τὴ Ῥιρίν χώρᾳ. 
᾿ ὅρϑιον δὲ, φησὶν. δεξὶ τὸ τοιὅτον 

ὕρφᾳ». οἷά πιο «ίθμηςἷ ἰϑυμμέ- 
γοῦ; ἤγρωι τέταμᾶνον εἰς ὀυϑύτη- 
πάν ὥσᾧρ διὰ ςκύϑμης" ἥτις ἐ- 

ξὶ ) οοἶνΘ- εκ]ονικὴ ὑπορῇ σα τοὶ 
ξυ λα. εἶτα πιτείνει ποιητικῶς 
εἰς ὑαρ(ολίω τὸ ΣΣΜΩΣ Κ φη- 
σιν ὅτως ἰϑυτενὸς Ἶ Ἐ) τὸ ὄρφς, 
ὡς [ ἂν ὁδὲ τέκ]ων μωμήση 

᾿συφὴς υὑσοοργὸς ᾿Αϑέωης. δῆλον 
ἢ πίγ)ως ὅτι ᾿Αϑώυᾶς, ἥγρω 

γήσεως, ὑπους γὺς ἥ ποίησις 
οἶδε τοῦ τέκονας. ἥ εἰ ῥηϑεὶ σαι 

Ι Ῥιρίνν χύξο» ἀπὸ 78 γε Ῥη- 
᾿ς σὴς πόλεως λέγεται, κτίσχλα.- 

τὸς Χϑηκιδεκο. αὐτὸ δὲ τὸ “Ῥή- 

Τυῤῥίωοὶ αὶ" ποῶτ 

Αὐτχ ἢ 

τ ἩΓ ΣΉ ΤΟΣ, 

γον ὅτω καλεῖ), ἢ φ'ρῷὰ πίω 
οὗξιν, ὡς ὑπορραγεῖσῃς τὴς Σι- 
χολίας ἐν τὴς ὀμξίσε ἡπείρε ὑσὸ 
σεισμοῦ, ὡς ἡ ἐν ποὶς ἑξῆς ῥηϑή- 
σεται, χα ϑοὶ  χἡ ἥ Περιχύτη νῆσος. 
χὺ αἵ Πιϑηκάσοι, χὺ. αἱ λεγόμδναι 
Σειρίμῦες νῆσοι πρεὶς, ἠπείρων 
ἐπραπτίσμιαἴα, λέγογῆαι. ἢ Ῥήγιον 
εἐἴφητω, ὡς ἂν εἰπο! τὴς βασίλήον 
(Ῥῆγες γὸ χἡ “Ῥέγες; οἱ βασιλεῖς, 
δὰ “Σαων ιἷι ὅχω καλεσαάντων 
αὐτὸ, ὰ ὀγηφάνειαν τῆς πύλεως. 
τότε ες ἕω ἄκρα τὶς Λαϊκοπέ - 
τεῶ» ὡς ἐΐρηται, λεχομβώῃ ὑπὸ 
τῆς χέβας, ἐν πεντήκογα, σαδύοις" 
ὅσα λήγει τὸ Απέννιον ὅ Ὅρρς, εἷς 
ἐρῥέϑη. Ἰςέον 3 ὅπ ὥσε ἥ 
᾿Αλσις πληϑύνε), ὅτω χἡ τὸ ᾿ Α- 
πέννιον, ᾿Απέννιω Ὅρη πληϑυν- 
πκῶς λέγετω. 

᾿δηιδέσφισι φύλα" Πῆασγῶν. 
Ο᾽ εἰκῇ Κυλλίύηϑεν εφ ̓ἑσπεριίω ἅ ἄλλῳ, βανΐες) 

νγήχόμπο σιὼ ὀῤδράσι Τυῤῥίωοἵσι. 
348 

63 

5] Τ Τυτιῆθηιϊ φαϊάδηη ῬΓΙΠΊ ΠῚ, ΡοΙΓ μος διιΐεπι σεηΐες Ῥοϊαίρο- Τ᾿ Τιμζοί,[εε 
ταπη, 31:5 (υϊ φυοηάδῃη ἵἱ ἃ Ογ!σης 1 σοί ἀμμπὶ πηατα ῥγοίςοϊι, Α ες τ 
ἈΣ Π|Ις {| παδιξαγαηξ οαπὰ ν]Γ 15 Τ᾽ γυΠεη!5. ἀϊᾶ, ἐπ εᾶ 

γοης Ογὲ- 

, “ρπ Τυῤῥίωοὶ; οἱ ἡ Τρούσκοι γεὶ, ὧν "ἡυετὴς οἱ παλαμοὶ πο" ἐεῖσές 
λεγόμϑροι χἡ Τούσκοι Ῥω λιὸν μμέαχ φασὶ, ἐλρού τ μὰ Ἂ ὅ μόνον γα} {πεπ|0 
μαίοις» ἔπ. λησριχὸν; χἡ ὁ ὡ- εἰν λό κότῃ τα σαρκῶν χὴ χειχῶν. ν. (οΠ|- 
μὸν ἡ ἀπάνθρωπον, βόρειοι χεῖν- 

ἐν τὴς ζεφυοίτι δι. 8. Απεν- 
ψι ὅρες πλόυρῷις. χῴ λοι το ΠῚ 

᾿ σ μὶ, ὑπὸ Τυβῤῥηνοῦ Λυδῶ, 
ἷ Ατῷν, ᾧ πολωὶ λαὸν ὃ 
᾿ ̓ξατὴς συςύσεις ὧν «χορῷ λιμᾷ ἐ- 

ἽὍπ ὀπὶ Τυῤῥηνοῖς εἰσι Πέλασ- 
“οὶ, οἵ ἱ δ) πενίαν αποροίεδες με: 
τοιχουῦ τες ἤλϑον ποτε Ἀ) ἐἠρεῖ5 
μακρὰν ἐπὸ τὴς «ῷ ᾿Αρχαδύαν 
Κυλλήνης» χὺ φκηΐ» Εὐάνδρε τι. 
γὸς ἡγησαμῆρε 7ὴς ὑποιχίας αἱ- 

λεν᾽ ἐφ᾽ καὶ ἡ χύεα Τυῤῥη- 
ἠκῚ ἐχλήϑη ιβ΄ πόλεις κτῖσαν- 

Ων 
τος) σὰς οἰχιςὴν ἐπέςησε Τάρχω- 

νας ὅ χα Λυκόφρων μμέμιγη τοι" ὃν 
τίω ὧν παῤέων συμέσιν, πὸο- 

λιὸν γλολδε φάσιν. ἐφ᾽ ὃ Χὺ 
πόλις Ταρχκωνία. (ἡ τὸν Τρωϊκὸν 
Ὁ Κύχγον, δροὶ τοιέτον λύγχν τπ|- 

τοῖς ὃς δὴ ἄρχον} Θ΄ ̓Αρχαδέας 
᾿Αγαμήδος τὰ Στυμφαλία, ϑε0- 
φορήτῳ μητεὶ; φασὶ: σπειὰεὶς, 
χἡ λαὸν οἰγείφος χὶ ἐλϑωὼν ὠκέϊ, 
κατέπουσε». Πωνὶ νεῶν ἱδρύ- 
σας» χὴ λόφον ὀχυρωσεί δ), 
ὃν [Παλλάντιον ὠνόμασεν ὠπτὸ 78 
ὑοῦ Παλλαν]θ᾽, τῷ κκὶ ἐπ᾿ ὦκρε 

Τὰ 



[] ποτε μος. 

 αγορο- 
ΤᾺ 

ἈΠ ΟΝ ΥΪΣ ΓΟΥ͂Ν 
78 χέφες ϑάψαθ: αὐτὸν ϑ.:- 

νύν]α, "ἡ τὸν᾽ Ἡραχλέα ξενίσαν" 

σὺς ὑπὸ Ὄ Γηρυύγε, ἐσπαν όν- 

πα βοῶν. ὅϑεν χἡ νυῦ οἱ Ῥω- 

μμᾶϊοι τοὺ βασιλέί τρξ ἐπονῇ ἐς το- 
“πος ὅτω χῳλθσι ποιλώτιω, χα 

υὑφαίροσιν ὠμετα(ύλων Ζὅτε Ὁ 

πὸ τ. ὅτι δὲ, ὡς εἴρήτω, απορᾳ" 

«ξες εἰσὴν οἱ ἱ Πβαρροὶ χεθρύλλη), 
ἐπεὶ ἡ οἱ ἐν Τρωάδ" Κίλιχες, χτί 

τὸν ποιηπίω, ὁμιοφός ἔχ «σι Πϑασ- 

»γἕς. ἐῤῥέϑη: 5) χἡ ἡ Λέσβ- ποτὲ 
Πελασγία, χὺ Δωϑδωνε- δὲ ὅδι 

Ζό,ς Πϑασηιχὸς; δ τι ποίη- 
πῇ. γεγόνώσι δ Ἀ χἡ Κρήτης ἔποι- 
ΕἾ) Πελασ᾽ηρὶ; γεν δ' ̓ Οὐναεὺς 

ἐν τῦις φεὸς Πηνελύπην λόγρις 
ἐμφαίνᾳ. "ἡ ἢ Δῆμ. δέ ποτε 
αἰκέϊτο ὑπὸ Πῆασ εξ ὧν 
Λήμνια οτηρῶς ΑἸ κρχο ἡ 

εδγὶ τοὺ φύγες ὃς ἐποίη ᾧ» γιναἷ- 
κοἰς σε κἹείναντες αἰχιμαιλώτος 
εἰδέκως, γἡ πώϊθας ὃς ὡς αὐ δα 
ἐτεχνοποιήσειο. χὴ αδεὶ πίω ἐ ἐν 
Τελοπονγήσῳ ᾿ἢ Ἴ ̓Αχαϊαν ἠξ Πε- 
λασχρὶ, χὰ Αἰολικοὶ “ξεὶ τίὼὡ 

“ὦ 2.3 

Τοῖς δι᾽ ἐπι» 

359 ῬοΙ[Ε Πο9 φζεπι, ἔασαχ ρϑη5 1Π0| Ἐπ τα ὁ Τα ΠονππΊ, 391 ΤῈ 
ΓΤ Ἱποο]δηΐες ἀπγαθ 61, 4.417) ΡΥ τρθαϊαπη 35 ΤΆ γ δ τίς ' 
ξι5 Ππιριά πη] Βιιοηζαπι ἴῃ πλαγὸ ΠΕ Ὁ 
ἤπιι5, Πυν! ΓΙ ΠῚ ΠΊΑΧΙΠῚΣ ΓΟΡᾺ [15 ΔΠΟλι μη, 355 ΤΉ ΠΊΡΥ 5 4.1 
ὈΙΙοι (δοαῖ ἄπα5 ἴῃ Ῥαγίες Β ΟΠΊΔΠΩ, 
ΠΊΘΟΙΙΠΊ ΠΊαρΠΔΠῚΊ ἀΟΠγΠ1ΠῚ Ῥγηοριπλ [ἀοπηπογαπη]} 9361 Ν 
{ΓΟ ΠῚ ΟἸΠἑ ΠῚ ὉΥ ὉΠ, ΟΡῸΪοΠ ΑΠῚ (εἄδη1. 

“Ὅπ “- Τυῤῥίωὸὺς χὰ Πελασ- 
ὲς τὸ δὴ ἀγαμῶν Λατίνων 

δ μέρμερον εδνθ. αἰγαιν ἔρι Λαπνω» 

Τάϊαν “ ναμεΐζοντες ἡ ̓ἐπήραἶον" ἢ Ὡς ΟΝ ̓Μέοσης 35 
Θυμξ δᾶς ἑλιοσύμδυθθ. οι ϑευθὸν ῥόον εἰς ὥλῳ, βάλλει, 
ει Θύμξ ρχε ξὐρῥεύτης ᾿ ποία μῶν" ̓βασιλδυποΐος ἃ αὐϑλο 
ϑεΘύμξ δκὰς ὃς ἱμαρτίω άτοτευνες) ἄνδενγοι Ῥωμίω, 
93 Ῥωμΐω πιμηξοσό" ἐμῶν μέγὰν οἴχον ὀρώκίων. 33 

Μητέρα “ πωσίων πολίων, ἀφνειὸν ἐδεθλον- 

᾿Ασίαν, ὥς φησιν Ἡϑδ]Θ-. 
ειπίδοης 2 Ὁ τοὺ ̓Αργείες 
λασγὲς οἰ Ἐν. εἰπὼν, Πωώλι 

τ Δαναί δα “εύτερ 69 
ε9.46]Ὁ- ὃ ὅ ἐιόνον ἤι 

δ ὠγλὰ "Ὁ αἰεὶ τὴν" 
ὅρον. οἰκῆστα λέγε; Πελασ 
ἔς: ὃ [ἡ ἐν ̓ Αϑύμαις ΤΕΙΧΘΕΓ 
λασγιχὸν» ἥτοι Πελαργικὸν, ὦ 
ὃ κωμιχὸς δυλοὶ ἐν τοῖς Οργισιν,} 
οἵω ΔΆ Ἰπελωσηῶν, φησὶ, Ἷ 
μᾶμων πὰρ Αἥιχοῖς, Χ ι 
γῶν. δ) τὸ σπλαγητικόν. -λ 
γητες γ ἢ ἦσαν «χὰ πενίαν; ἢ 4 , 
χὴν εὀρνέων ὅποι τύχοι ἐπεροίτ ω 
χὺ ἥ αἰεὶ ΤΙηνειὸν ὃ χἡ Θερῳ 
“πυλᾶς ΘεΠαλία, Πελασγᾳ 
ΓΑ [Θ᾽ ἐλέχβῆη ἀπ᾽ οὐὐφῦδ, ὁ 
ὠκᾶ ἐπαρξάν των. φασὶ ο ἐν 
ΚΟΤῈ ᾿Αρῤχαεῖας δυίῶς, το 
λασγὺὴς, ὡς κὺ οἰνωτέρω ἐῤῥῥϑ ν 
ςρα Τωτκὸν ἑλομᾶδες βίον, χι 
πεῦ δεν ὀπηφανεῖς οἡνομϑιος. 
γρῇαι δέ τινες δ πιελασ σγῶν 
θασσοχραᾳτὴ σοι ἡμυγαίως ἔτῃ 

“τ 

Γ᾿ 

Π 

εν. 

555 ΤΤΓΠΥΠΊΘΓΙ5 ΡΝ 

3539: Βοιχηαη ΒοΠΟΜΩΣ 

μέρμερον δ ον», ὅ ἔδι φρρ 

κὸν, Φυρξ τὸν, εθεμνητικόν, ἢ 4 

δι 



εοἰζειν, ἤτοι φοοντί- 

ΚνἍὉ νὰ 

) ξγε ἀρ λδῶ, Ἰσέον ὃ ὅτι τὸ 
ΜΗ ὧν. ᾿ἴδνΘ᾽ πἱειφραςικῶς εἰ- 
πον » ἀνὴ σῷ οἱ Λαξνοι" δι[ὸ χὴ 
γε χἂ! οὗ χσινοωρεπὲς πλη- 
᾿ς ΟΡ λέγων».  γιαν 

γαιετάονγες 8 ἐγήφατιν, ἧς έ- 
ἘΡΙ οἷς δ᾽ ποταμὸς (ὃ χὰ 

ς οὑλιοσόνδυθ.. καυϑτιρὸν 
εἰς ἅλα βώλλει. ἐφ᾽ οἷς τὰ 

ρυδ ἐδ ταν χὐ εἰ τ ν» 
ϑύμέος ποτ βασιλαὔτα- 
πρ ἀλλών, ὡς πὰ τὴς βασιλί- 

) ᾿ ὑξων " Ῥώμῃ. Θύμζεις ὁ ος Σ 

ἄνεεχα ἡ Ρώ 

Ομ τῆς Ῥώμης 
ῥέει ὃ : ὡς "ἡ ὃ ὁ ΚυδνΘ: 

δ) τὸς Ταρσοῦ, χὶ δ)α; τὴς Βα- 
ὶ υλῶν(Ὁ᾽ ὁ ὃ Εὐφράτιρ) ὁ ἐνπεσιαϑές 
ἤει ἑγέεον ἐπενάληψιν τί 
᾿ Ῥώμης, ἐπιμᾶδων, χὺ ἐνᾶ- 
γλοχζομλμθ᾽- διὰ τοῦ ᾿Ρωμαίες 
τῷ ἐποναληη]ικῷ οήματι" κὸ μεν 

ἶ ὶ τὸ, ἱμερτὴν “Ῥώμζω, φησὶ, 
ὡμὴν, τιν ξαστι. ἐμ (μέγαν οἷ- 

χὸν ανείχτων, μητέρᾳ πασῶν πῦ- 
ων. ̓ ἐγλαὸν» ἢ ἀφνειὸν ἔδεθῃ- 

λον». ἤτοι ΡῸ; ἀνάκτων ὃ 
»ν, ἔεεξε, φασὶν, ἐναργῶς 

"" 

“Αονἢ 
ἘΣΘ ΩΝ ῥὼ 

: 5120]. 

"ποῖ οἱ Καρμπουοὶ, ὧν τὸ πέσον 

ὑπὸ ἣ πρρβῆνησα ἐκῷ 

φάγον.) πρρῦραὶ , Πδυκενίζνε Σιλαρρίο. 

᾿ ῬοΐΌ ἤδης διιέεπη, τη ραπογιπη Ρίπριιε [οἰ ππῈ: δ᾽ Ὁ ἀοπη ΙΓ  π1πὰ 
“5 Ολίξα Ραγίθπεηορεδ, [ριςοτιιτι πα! ἘππῚ πλαη ρα 5: 599 Ῥαγίῃεηο- δον 

5, (Π11ΠῚ ροηέτ!5 [115 [πζερις πηΐθιι5. 395 Οαπτενὴ πηι δ ἀπ γαπη, ἐν 
ΤΠὉΪτα ΠῚ πέτα Τ διγεηίαιη μείγαῃῃ, 355 Αρραγθηξ Πυρηΐα ᾧ Ρευ- 

ἰδὴν σδιαὶ τίωὐ ἐυχφοσπαν λέ- απ πόλεως. 
γι “δ)" εἐρετζμδ, κἡ δηὼ “ὅτο «δλ- 

δ ς 5 ὦ [ω  ." νά ἦσι" ΓΝ, 

ΓΤ ΤτΉΓΗΣεςΣ 
ὅτι ὅκ ὀπὶ δ) ὑσάτων αὐτὲς [(ὖ, 
εἰλλ᾿ δ) ν᾽ αὐτυκρφτόρων ἢ ἤκμα- 
ζε, Νέρων), ἣ ᾿ ὸ Αὐγόςε, κα- 
ταί τινας ἡ ΗΜ ὑφῇ λξγετοα χὺ 

ἐν τῶ, Αὐσονίᾳ βασιλῆ᾽ ε ἐπε- 
φέζυνεν ἀκωκή. τοῦ γὸ ὑήά- 
τἕς ὅκ ἐκῴλουι ἄνακῆαι. κὶ ση- 
μείωστω ὅτι ΧΝ τὸν Διονύσιον, 
ἰδίως Λαῆνοι οἱ μα τοῦ Τυῤῥη- 
γὲ ς ὁ τοὺ Πελασγὰς ἐλέγριῖο, 
ὧν οἷς κα οἵ «δὶ πίω “Ῥώωζω. ὅπ 
5 ἢ “Ρώμῃ Τὴς Λατίνης χόξᾳς 
ὄξ]» Ὄ ὅτι Λατίνα ὁμιώνυ ιοί εἰσιν 
οἱ Λανοι; ὃς ̓Οὐνσέως κὶ Κίρ- 
κης λέγεταλ " Ὁ 01] ὁ Τίξερις9 
"ΑΛύλΘ. ποτὲ καλύμδυ», ἅ- 
Ζχω μετεχλήϑη ὡς βασιλέως Τε- 
ὅςείς ἐ ὡ αὐτῷ ϑαγόν] .,. ἄλλας 
Τε ἱσορίοι βοῶσι, χ) ἢ τὸ Δίω- 
νΟ. Τιος ξ6τον 3 ἐνγαῦ δα ἡ ἱ- 
στεία φησὶν ὅ τὸν ἐκ τὸν Αὐγε- 

σῦν» αὐλν ἕτερον εἰρχεμότερον" 

ὃς, φασὶν, ὧν μοχι πελάυντήσα,» 
χὴ σὺ τὰ ῥάώμαῖθ.- σαρενς - 

χθεῖς. ἐπτόνυ τον ξ Ὁ) ΞῈ πο- 
ταιὸν ἀφ ῆχε. Σημεέωστω ἢ ὅ- 
ΤΙ φοαὶ τὸ Θεονρίτῳ ᾿φαίνε ἢ 
ἕν γε ἐμφιξαλλουλμη γεαφὴ» 
χὺ Σιζελιχος 7|ς ερ Θύμξεις 

ποταμός. 

ἢ πΣ ἐστι) Καμπὸμῶν" λίποι οὺν πέδὸν Ὁ γέ ᾿μέλᾳιϑερν "ἐ ̓» 

ς ΠΠαρϑϑν0 πης. σαιχύων βεξ δ.ὃ- αμοϑλαιο' 
πονίίθι ἑ ἑοῖς εὐσσεδξξα ἷο Ἰφλποις. 

7: ποῦλὸν ᾿ξ Σ εἰ ρϑυίδα πετρίω, 

26: 

ΤΕΥ Ο ΟΠ θ. 

κῴμπων ὠνομα ϑυ ἢ ἢ ἀπὸ Κάμ- 
ζηλο: τὴ «δὲ ἡ τοι αὐτῇ 

μαΐχα ὩΣ 



ῖ 

ΔΊΟΝῸΣ 

Θ᾽ ὡςε χ) χἡὺ ᾧλεγραῖον ἱςο- 

μα πεδῦον Ἔχ ἐκεῖ» χουδοὶ 
νὴ ς ἐν Θεάκῃ εἴρητο. ὌΝ πὶ αὐεὶ 

πίω γιγοή]ομιι χίαν ὃ ἅ μόνον ἐγ (
ΖΞ: 

εὶ πίω Θράκην» ἐνὶ κὺ αὐτόν, 
εἰγοὶ τὸ ὀγίμαον τὴς χϑρας» ἱμὺς 

ϑεύε) συμπεσεῖν. λίγ Ὁ 1 ἢ 

Σ ικελικὴ Φλεγραία ὅ δαὶ διμοίαν 

αὐτίαν, ἀλλὰ σγὼὸ τὸ ποὶ ἐκέ! πλή- 

ον πυρὸς χὺ ϑερμὴν υὑδώτων Ἑ. 
ι8 Ὁ) τὸϊς Καμπανοῖς, ὅσὼν πῦ- 

λέων, ὧν μεσογείῳ δεῖν ἥ Καπύη, 

κεφαλὴ τῷ ὈΨΤ] ὡς φήσιν ὃ γῶς 

γεφ}Ὁ. κί σίω ἐτυ μιότῃ τοι φὰ 

ὀνθυμα] Θ᾽. ̓γλώῆν Λατήνων. χαΐ 

σοι τιγὲς ὑπὸ Κάπυδν πο ρωὸς 

αὐτίω καλεῖδος ἠϑέληζ,. ἱσορὅν- 

χὰλ ὃ πρυφῆσωι πολλοὶ χὺ οἱ Καμν- 

σοῦοῖ. “Οπ Ν υδὸ" Ομηξν αἱ 

Ξερίῦες, δύο. » οἰνώνυμοι χα! 

3) τόσ αὐλὰς ποιητοὶς. σρέϊς, χὴ 

ὀνύμαΊα αὐ τοῦς, τἰαρϑεν πεν 

εὖ μῶ κἡ Λαΐκωσίαι» αἱ, «ὅθ 4.- 
πλ αἰ σαν]. αἱ ποὶς Τὰ Ὀὐυνατῶς, 

"ἡ μὴ ϑέλχϑέ (76. οἱ οἷς ἐμδηῳ συμ, 

ΨΙΚΉ ΣΕ στα τῇ ὐϑυμίᾳ χουτέρβῥε- 

αν ξαμυτοὶς εἰς τί δάλαοσσιν, 

χὺ ὅποπν γ εἴσομ, ἀλη ἀλλαχῇ 

ἐἰξεξ φῶ, ὧν ἢ Πωρϑεν θη 

τρὸς τὴ Νεαπύλει τέϑα παι», πὸ- 

λει Καμπονῶν ἐυϑδοώμον!: κὺ ξ- 

κε πετυνῇαι. ταὐτίω γὸ γὸ πέδαν 
Ξαρηνί δα χαλέϊ, χἡ Παρϑενύ 

“πῆς " εἰ γγὴς μέλαϑρον; φτχύων 

βεξειϑὸς ἀμμίγλναις᾽ ἴω γχἡ ἐπα- 

ναλαξὼν φήσι. Παρϑενόπης, ιωδ 

πού! υ πεοὲξ α.τὸ χύλποις, δος 

“νιγες, ϑηλαθή. λέγει ἢ χὴ ὅτι 

Αἴ αὶ Λόυκϑμοὶ ᾧ Βρένϊιοι ἀγδρϑς ἕ ἕαισι. 

Τ οοσευτιον ας τ ὅσον λό κίων ὅτι πέτρ ἀπ 

Ὁ ΤΊ ΟΥ̓Υ 

ὠγταῖϑα «τεὸς ψύτον. ὃ ᾿ Σίλαρρ 
ὗξει ποτυμός. Ζῶτον ὃ. “γιωγρο, ἦν 
Σίλαοιν γράφων, λέγει 
ΝΣ Σιλάφι δ᾽, ὍΤΙ. 75 ὕσα} 
Ὅν}. ποτίμα, τὸ δ χαδιόμᾶμον φυ 
σὸν ὑπολιϑῆ.),. φυλάηον τίι 
μορφίω. (ᾧ; ὃ τὸ ΖΩ. ποτει με 
τότε σόμα, ὡς ὁ γιωοίίφί᾽ φῇ 
σὴν, ὧν και οἷς ἢ ἵΠυσειδων ες ἃ , 
κρᾶς ὅϑεν ὀιιπλξονῇ! νῆσος Λάκω 
σίω ψῈ ἡπείρε χἡ αὐτὴ ἀνπόαπα 

ἐπτνυμος μιᾶς. δ Σειρή 
νῶν. ̓ ὄνοι ἢ «ἕεὶ. ΤΙαρϑενύ: 
ὅτω λέγεσι, Παρϑένόπη ᾿ πολλοὶ 

εἰν φόσιν ὀπιξελά πᾶσα. ἡ τίν 
παρϑενίαν φυλάξασα, ἅττα Μ᾽ 
πῦχε Φρυγὸς ερφῶ εἶσαι, τεὶς 7 
σείχας ἐτευδμ, ἀκοσμίαν ἐαμῇ 
χῳταψηφιζ ομϑρε, γὴ εἰς ΟΝ 
νὸς ἐλϑᾶσα ὠκησε᾽ κἡ τίχα 
σίω ποιούπίω σωφροσύνίω ὁ 
γί) ὁ Διονύσι᾽ χὴν Παρῆν 
γύπον ὠνύμασιν. Ἴσεον " 
ἐυτελῶς εἰπέϊν “δ κέϊ τὴν Νεώπι 
λιν, μέλαῦρον Παρϑενύπης. τὶ 
ὅτον ὃ χἡ τὸ τί Κύτρῃν» ἐς 
᾿Αφρφόγτης ῥηθύδ αν. σὺ ἢ» οἷ 
χύων βεζειϑος ὠμιίλλιαιιφ. δ 
Φ8, εὔςτιχυ χὺ πολύφορον. » 
ἃ αὐ ἀυαλλαι, ἰλλάχ ἐμ 

ὅπε χὰ “εὶ οἰμοιγλιοεζετήρων.. 
ἿΣ Ξίλαριαν , Διονύσι» ΗΠ 
Τνον ποταμὸν λέγ. Τοτέςι 4 
τοῦ λεγρυλμες τ καντήνες Μὲ 
σα, δεν χὶ σγμμείωσοι ὅ71 ἔοι: 

Παυχενῆΐον « δεῖν αὐτὸν ἈεχΣαΝ 
πλεονάσεωι Ὁ σὺ τ ἐν" τὴ φ" 

“γόσῃ, «οὶ μόδα ἀνάγκην., 

Ι! -Ὥ ;τέ- Κῴϑεν δι᾿ εςβ 206 ροέζω ᾿  εφύρε , αἰ δελθμν. ὙΠ 

π΄ Φὴθν Ὅπο. Λοχενν" ἕασιν τοι πγϑρτεθρις ἐτεέσσιν. Ἀ 
ἢ) Αυσονίες» Ἥλδν Ἃ "Αὐσονίζω. ἢ ̓σφετερὴς μιυχθένες ὦ ἀγαάο ν 

δι ἔην ἔι ᾿πόρ χδδτιν ΔΆΉΚΘα. ὦ 
364 Ἶ 
ΓΞ 

Τῶν ὦ γύ; ΤΥ ΚΟΝ 



ΠΡ ΕΛ Ρ' ΓΚ Ηἰ ᾿ ΓΡΙΗΟΣΙ ΤΟΣ. 
6, ΠΠἰης, ̓γεγτὸ δ ὈΘΥΘ4ΠῚ Ζερῃγγίαιη ἀρραυθευ ργοππ ΠΟΥ 1 
36: φυδ.Βας νετὼὸ [“οοεΐ ἤχηῖ, 7ῈῚ ΡΠΟοΡΙδι}5 φπηΐ5. 366. Ψοηργιηΐ ἴῃ 
Ααίθηΐαπη;- θεῖ ΓῸΠῚ ΒΘ δΟΗδῃς οὐαὶ (υἷα ἀοπηίπαδις: 367 Ἕ ξυπγἘείαιη Βοσίο 8 ηι5 εχ δὰ βυεηία ΑἸδοῖς. 

Ϊ οπ Λάχανοὶ χὺ Ἐϑένηῶ, δεὰὶ 
Φ φῶ ν. ἣ Βρέημοι, σδιρεὶ λυ) Φυο ῇ, 

᾿ ὅως ὀγὴ ὌΕ ΡΆΜΗ πέβαν δήχε- 
“ἢ ἧς γέγραπται. φασὶ 
ὃ ὅπ ̓  τ μα τὸς ΔΛαυκανὲς τέτες 
χῶ κ᾽ ἡ Σικελία, μεγοίλη πο: 
“πὶ Ἑλλάς Κρόνος, σοὺ ποὺς χΩ 

᾿ “Βλλίαϊων ἐκέι συχνάς (ὑξτοι κι ας. 
ἡ 5 δ Λῴχανῶν πόλις, Δῴ- 

βαρυτόνως ἐλέγετο, ὠπὸ 
᾿ τιγύς. Βρέδιοι ἢ 2 καλούν- 

σῷ ἀντὸ Βρίες ὑξ Ἡροχλέες. 
᾿ δ ὁ καὶ γεω[ρύφϑ» φησὶν ὅπ Λόχα- 
. ὁ γοὶ Βροήίες τεῦ ἀπτοςτίτας κα- 
"ἢ γ᾽ ὁποῖοι, φησὶ, "ἡ ὅτο, οἵ 
ΝΟΣ ̓φρῷτα ποιριαμγονίες, ὕςε- 

πον. ὑσὸ ἀνέσεως ἐχόνϑεέιώ- 
᾿ἔσωῆες ἐπέςηξ. “ὍὯπ ὄφρ: Ζε: 

αἰἀυλλώξως, τοῦδ μά 
΄ δ βυφειότερον. τῆς Λαϊκοττέ- 

ΤᾺ ᾿σεὸς αὐγὲς γν ᾿Απενγίε. 

το Τὸ ὃ; Ζεφύρε ἄκραν φησὶ τἶξι: 
βξωςκῶς ὃ “Διονύσι», ἧς φῇ 
7017 ὄραρς, οὶ Ζεφύφε τεισυλλά- 

χαλερβύε᾽ ἐφ᾿ ὃ "ὃ οἱ ᾽Επι- 
φύριοι ᾿Δοχροὶ ϑοχϑσι χληϑῆ. 
Ἢ ὡς πβοὶ αὐτὸ κείυϑυοι. ἀλ- 

ΠῚ ὃ ὅσω φασὶ καλείηος αὐτὸ, 
Ἐς δ)αςολία) λλὼν Λοχρῶν. 
γὶ τὸ ὀκείγες μδ ̓ἀλλαχ κεῖ" 

ὦτα, τότες ὃ) φοὸς ζέφυρον ἃ ὡ- 
ἐμοῦ. χαϑα πε φρογέγρατῆαι. 
εὖ αὶ γεω[ράφθ» ὅ ὅτω φησὶν, "Α- 
ὑκξᾳ Λοκρίδος τὸ ἴα ος ἔ- 

π΄ Ὁ 

ψ 

ὁ 

ἅ ΠῚ τάγομιαι τὴ ἄκρᾳ. 
« Τοι οἱ ὁκέϊ γόοις γόσ.- 

΄ ᾿ ἤγουν πισεύον ται. χερησαῶς, κχ 

τ νά δ)αξολὴ. “Ὁ ΚΝ ἣν 
ὠταῦϑα κεϊ τοὶ Δοκρῶν 

εἷς ἀπ. ξέλων κατῶ- 

“(ῷ Εὐνόμε, χα (οἷς ΕΣ 

γρρᾶϑε. δῆλοι γ, φησὶν, ὄντες 
«πφϑτέξϑις ἔτεσι, φρο πὸὶς ᾽Ο- 
ζι ὕλαις «δηλασοὴ. Λοκροῖς, τοῖς 
τὸς Κριοσίῳ κόλασῳ τῷ χα! 
τίω Εὔξοιαν, εἶτα Φ δεαυδῦ 
οὐππόντων εἰς πόλειμον, ἐμιγηξ, 
ταὶς σφεχέρως ὠνεζοστας᾽ ἐπαγᾷ,- 
ϑ03}ας Ὁ τόῦ σδεασύτας ὑσοηῇ αἱ. - 
σανῇες 63) κολεΐσε!, “Ταῖς «ξεαποί - 
νας συμέφυγον, ἡ φκης ἐν Τυρ- 
ῥηνίᾳ,, ὧν »Ο. εἰσὶν οἱ Ἔσπτ- 
εἐφύειοι Λομρφὶ, Φελοι ὄγες τὸ 

ἀνέχανεν. ἄλλοι Ω] έέτοι: 
σφετέρῃ οἰγαί ἀτή κα χβ εν] ἐφ, ἢ π4- 
ϑϑέγγες ᾿ ἄνα αστιν τῴ “Ῥώμζω 
νου ες, ὑφ᾽ ἰω οἱ τοιὅτοι Λο- 
ΤΣ αἰὶ ὃς ποταμὸς ὃ "Αληξ, 
εορίζων πίὼ “Ρηγίψίω τὸ Τὴ: 
Λοχείδος.. ἴδον Ὁ δ τόπε τέ- 
τὰ; ὅτι οἱ μϑρ' ἐν τὴ τ Λοκρῶν 
τότων πιραίᾳ χέῆιγες φϑέγ- 
γργ]ι, οἱ Ὁ. ἄλλον ἄφωνοι εἰν 
σίν. αὔτιον ἢ Τῷ σὺ μηῆώμματος τό- 

τὰ λέγε)» ὅπ ἐπὶ ϑούτεραι οι 
δλόσκιον» φασὶ. τὸ χωρίον ὄζξιν, 
ὥφε ψυχοὺς κα ὀνφιόσας ὕν7ας 
“σὸ σόηηας ωὐὴ ἔχειν δ)αςέλ- 
λεῖν τὸν ὑρόμα,, χ) ἤλον σποιείγ" 
σοὶς ὃ ἐν τὴ περαΐᾳ, τέήϊξι, 
δ) τὸ ἡλιάζεῶν, ξηρὰς "ἢ κερά- 
τώδεις "“εἢ γῦ δ υλθας, 'ὥςε ἐυ- 
φυῶς ,ὀκπέωπεῶς “ὸν- ΦΞΟΎ [ον. 
ἐν τὅτοις τὶς Λοκξϑὶς εἰν οιαὶς 
Ἐςάϑη ποτὲ “Ὁ υὑμναμᾶίν χιϑα- 
φῳδοὺ Εὐνόμα, ΤέΠ!γα ὀπὴ τὴ 
ὑμμ ϑεύϑο, κασήρμαμον ἐῶν οδότι 
γεήῆ!ξ, ἐν Τυδέος, εἰγωνιζορμᾶμε 

χορδῶν 
ῥα γείσῃς. ὡππηςεὶς ανεπλήδωσε τὸν 
φύγον, τωῖς φδῶς τὸν μτον 
υὑσοχρινοί λυ 9.  κἡ ὅχω τῆς νἱ- 
μῆς τοῦ Εὐγόμῳ σωιπελαξετο. 

ἔκλ Ἴςέεν 

67 



6ὃ ΔΙΟΝΎΙΣΙΟΙΤΙ 

Ἰσέον ὃ. ὅπ ἀ μόνον οἱ Λοκρφὶ 

ὅτοι φῦλοι ᾿πεῴγμα]α, τὸς δε- 

ὕταῖς πειρέφον, αἰλλεὶ χὰ οἱ Σκύ- 

πυτὶ» ὡς ὁ Ἡεφ66] Θ᾽ ἷσο- 

ξεί» δέλων πονηρῶν ἐπειροϑη 

ὅτε ὅπλοις μὴ πειϑομδδες αὐτόν 

τὸ 5 μέν ἑξειὴς Μεΐα πύντιοι. ἐγ ις 2 γι 

ἐύςεφάγοιο Καορτωνίθλ.» 

μὰ αν ΟΣ ἐπ᾿ ̓᾿Αἰσίρυ φοροῦσιν" ι 

ἼἜγϑω γὲν αἰπυὼ ἡ ἴδοιο ̓  Λανανιάδίθ. δόμον Ἥρης. ᾿ς [ 

368 Ῥοί Πο5 δαΐεπ] ἀείποορς Μεΐαροηξ : ῥγορὲ 'ϑαΐεπι ἴρ 

369 Ορτλδῖ]ς ορριάπηι δθπε σοτοηδξος [Ὀοηῖς πιαηϊδυῖβ ΠΊσηΙ 

Οτοίοπίς, 319 Οὐοά ἱἹποοϊξαγ Δπιοεπὶ ἀρυὰ ΖΕ [αὶ ΒΠυεηΐα: 915 

1 Θχοο πὶ νιάεαᾶς Γιλοϊηϊα δάδῃ Π ΠΟ 15. 

πὸν ὁ Πολίεϑεοον ὁ 

Ὅπ ιῷ τοῦ “Λοκρὺς ἔν Θ᾽ οἱ 
Μεταπόντοις ὧν πόλις τὸ Με- 

ειπτόντιον. ἥ ποτὲ λφγομδμη Σί- 

εις. χληδύδεμ ἢ ὅτω λέγετω ἀπὸ 
Μεταπονς ὑοΐ Σισύφε, ὃν οἱ 

βάφξαροι Μέταζον ἢ ἔλεγον. κτί- 
σχκα ΩῚ Πυλίων πὸ Μεταπύνπον. 
λέγοντοι δ πώγυ ἐυτυ χῆ σοι ποτε 

ὠπὸ γεωργία! οδ)ὸ Χὺ ἐν Δελφοῖς 
εἰν ϑεῖ νοι τὸ ,ϑρυλλέρμδρον. χευ- 

σὰν ϑέρος., ὝὍπ ἢ τοὺ Με- 
ταπτοντίός οἱ Κερτωνια.)" "ὁ ὅτι 
τὸν αδεὶ Κρόσωνω ποτειμὸν τὸν 
ΑἸσαφθν, χαξίεντοι λξ 2γεί. "ὃ οσω- 

πίω τίω Κρϑτωνα» ἱμερτὸν “7.- 
λίεϑρον᾽ εἰλλοὶ χὺ εὐφεφανον; δὶ 
σχὸ πολλὸς Κρρσώνιοἶτοις ἐν συὶς 
χῳϑ᾽ ᾿Ἑλλάδα ἱεξοὶς ἀϊῶσινικῶ »- 
7«, φερανθῶς, κ᾽ ὅτω ὃ πατείεϊωυ 
πμᾷν, γ) ποιεῖν ἐυσέφαγον. ἱσυρεῖ- 

χω γὸν ὅπι ἕν πν! ᾿Ολυμπιαΐ σι) οἱ 
δ εἰ λῶν Φεφτερήσειες σοιδγῳ ς- 
νὴ ὦ ἡ ἄνδρες Κροτωνμώ δὴ ἡστιν: θεν 
κἡ εἰχότως, φασὶν, εἴρη.) ὅτι Κρο- 
τ ΑΔΑΡ ἐν ἔχαϊος; φι" ὄλλων Ἕλ- 
λίμύων φεϑτις (ὃ. «ἰηιλοι δ ΧΕΙ ξ 
ῥωμαλεύτηται, ὠκέϊσεν χὶ Μίλων, 

ὅ ἀδηφανέ τοῖος Ἀ) δομαλεώτοίδος 
ἰϑλητίς. ὃς Χἡ βιυὴῦ ἀξεας τ μό' 

μάςιξιν, ὑπηγίγρνῖο. τἡ πὸ Ψ 
γ᾽ δέ ποτε “ειρωδὲν δὲ 
τὰς βέλεος ἔ ἔθ ς δεασότοις φῦ πόα! 

μάτων, "2 μόλις οἱ πῶϑες κα 
χεϑνεώτων μεν νει ο τύτων ΙΝ 
στ. 

ΚΑ, 

Ὁ ᾿ 

“: 
ξι Π 

ἃ 

σῳ ϑεώβῳ ποτὲ, ὕςσερον τὸν ὁ 
σὺν ἐϑοινήσετο, ΧΩ τὸν βεϑοί; 

ἪἫρ ῥαικλέα, Τῦτό γε  ἀνδρισόμδ 
ὅ Μίλων πὸ υὑϑὲ τῆς ζωὴ 1 
χλεΐ, τοὶ ἢ “ἴδὶ ϑείναον οἴη 
ὠποσφἱινωϑεὶς γὸ “δένδρῳ πες; 
εῷς, ὧν “πιὸ Τὴς οἰκείας ῥώμης 
εξ, σφιγατῷ ϑανώτῳ. 
βίον μετήλλαξε Μύσχελλον 
φώσι τίνα. οἰκιςηὴν γμρέϑει τὴφ 
χων». ὃς ἐν Δελφοῖς, συχε! 
εἰαζόμλυθ᾽ τῷ ̓ Αρχίῳ τῷ 

Συρᾳκόσοις κτίστωτι, ἡ σ' " 

τη εὶς πότερον αἱφέϊ το, πλὸ 
ἢ ὑγίειαν, εἰλέτο ὑγίειαν, ᾽Α 
ἑλομᾶσε πλᾶτον. δὲν» φασὶ, ἢ 
τωνιτοι υϑὸ ὑγιεινύπταΐοις Ζεῦ 

κέσιοι Ὁ παι απλᾶσιοι. ἐφ᾽ ὧν ὴ 

Συρακεσίων ἐδεχφτην παρφιμμὰ 
Ται; ὡς πείγυ πολλὴ ΦΈΡΟΝ 
τῷ ταμείῳ Τῆς πόλεως, γἡ τὸ 
τῶν Ω) ὑγέςερφος,: ὡς δ᾽ 
λέγει γεοίούφ».. ἐντεῦϑ 
ληηῆω, ὡς ΩΝ Κεδονιαπῶ Ἷ 
ρώςτον ὀντῶν: ὧςε οἱ ὑπὸ ὡς 

των». ἿΝ ζωῦφίε, ὃ ον Κυνοθὰ 

λέγε: ὁ Ομηῥος εἰσύνες το τι 
εὐλῆφϑοι τί. παρφιμΐαν, ὃ) 

λῴγεσιν, αλλ. παίζεσιν» δ τς 



, δ π ἘΡ ΤΉ ΓΗΣΙΣ: 
᾿ς ἤίης εἴποι πνὰὼ ὁ κώνωπ Θ᾽ ἐδυκ- 
πον. ὃ 5 αἰεὶ Κρότωνα ποτιι- 
μὸς Αἴσαρος δ 65) κυνηῶ Αἰσαρῳ 
χαλέϊ.)» ὃς ἐλάφῳ «ωκορμδῤῃ αἱ- 
τό. συωεισηεστὸν, ἐφῆκεν ὅτω 

τὸν ποτειμμῦν. ἱςορέϊ τοῦ 
ἢ χὶ ὅτι Κρρτωνι 1) ἐ ὧν Προρ- 
σκῷ πολέμῳ ξξοήϑη ᾧ τῇ. “Ἑλλώ- 
ἣ κινδιμανόσῃ, σείλανῇες νῆα 
μίαν, ἧς ἦρχεν ἀνὴρ τεὶς νικήσεις 

Ἐς: δὲ πηι 

; 

πὸ Πύϑια, κῳλέρμϑμ᾽. Φαύλος. 
λόγργήαι: ἢ ̓Αχαμοὶ ἜΩ ἀνέχαϑεν. 
ἔδοξαν εέ ποτε “ὦ «ἑεὶ Ἰατοικίω 
ἐυσοχι μμῆ στα, οὐαί τινά Δηκοκί- 
«δὴν Κερτωνιάτίω ἔνεδξ ον Ἰαϑόν, 
“ὼπ Λακίνιον, ἱερὸν “) Ἥρᾳ; 
πλόσιον ὑπάρξαν ποτέ. ὅ00 5) 
Κρόσων" ἰωῦ Λακίνιον᾽ οἰ ὃ χὶ 
ἱερὴν Λακίνιον, κ“ Ηρᾳ πε οηές, 

χοκάϑι) Διὸς μέγω " ̓ Ἴ αωσαμδροιο 
᾿Δαλαϊη Σύξαριο᾽ ̓ γαέζας σεγαίεγυίο πεσύν ἴα, 
᾿Μηναμδύε-ς το αἰκὶ ἐπ᾿ ᾿Αλφειδ " γερφεοσι. 374 
25 ἘΠ᾿ λυιέεπι δξϊλπ) 181 [ονὲ ναῖε ἱγαῖο 379 ΤηΓΕἸΙχ Θυ ΑΓ 5 ἸΠ0Ο- 
[25 δετηδη5 Ἰη(εΓεπΊρίοΚ, 
ι ΑΙρΠεὶ ῬΓΔΠΊΙΔ. 

“Ὅπ Ξυξαεις ἃ ἀρχαῖον κτίσμα, 
ω μεταξὺ δύο ποτα δ, 78 7ε- 
“ χἡ Τὰ νυξάριοος, πέν- 

᾿ εἰ χοσι πύλεις ποτὲ ὑση- 
χὐρἔχεσα, ΧΩ τὸν γεωροίφον, 

ἡ τειάχογ]α, μυειάσιν εἰνδρῶν ε- 
πὶ Κρφτων ιοἶτας «ρα τεύσασαι. ὠ- 

ἔϑε: ΟἿ φασὶ, τίω ἐυσεμμονίαν 
γευφῇς. ἐν ἡμέραις ἑξοϊορυή- 

ΚΝ ἑλόγ]ες γὺ τίω πύλιν οἱ 
Κροτωνιῶτω ἐπήγαον τὸν ποτει- 

μδν, ὁ λατέκλυς, αὐτήν. ὕςε- 
» 5 τῆς πύλεως μέατεϑείσως, 

; συιμοικιδδείσῃς ὑσὺ ᾿Αϑεναίων, 
“ῷ ἄλλων Ἑλλήνων, Θόεμοι σέ9- 
᾿. ων ἀπτὸ κρήγηε τινὸς ὅ- 

ἤμι5. ᾿σορέι τωι ἢ κὸ ὅτι 
ἀρίενε φοταμοῖι ὃ ὃ Σύ- 

ἔαεις υϑὺ ἥν ἵππων τοῦ πίνον. 
τοὺς ἐπ᾽ Κι ὅ τηαρπκὰς ποιέ᾿ ὃ 
Κρᾷϑις ὃ ) τοῦ ἐν ᾿ατῷ λεομδμες 

͵ ὑυγειχεϊν. ποιεῖ χὶ λόυκοτει- 
᾿ έν. κ «ἑεὰὶ ζὰ Ὁαμεικοίδ Ξἀγ- 

ὃς ὃ ̓ Δειςοτέλης ἰσόρησεν. Ὅ- 
᾿πξεβαῦται πὸ “Ὁ ᾿Αλφείᾳ ἐἰ- 

(τὸ, Π λμασΊεός αἰλοῦς ὠ- 
ἡσανο, «δὺ ϑεομίωίαν ξ ἐπε- 

᾿ ξχεὶ Ὡρὸς ἔρατον πρυ- 

514 ΟἿ] Ιπίαπιογαηΐ ἱπργὰ πποάμι οὗ 

[χὰ φὴς ξλαίσευΐες, ἤσκη ἡ τεὸ ἵπ- 
πρός εἰς ἐυφυϑιμίαν, ζ ἐδίδαξαν 
κἰσθρ κύμνδνν ὀρ χεϊοτά τε χἡ ὁρ- 

ᾧ γέγονεν αὐ τοὶς Τῦτο σπανω- 
ΠΣ αὖπιον. ἐχρίω ἃ τοῦ Συ- 
ΟΦ αείτας μὴ ὅτω “ποιεῖν. ὠλλὰ 
σπολεμιςοὶς τοῦ ἵωσπτές υμάζῳν, 
χαϑοί τῶ ̓ΑφΠ ΟΣ Πέρση: ἀνὴρ 
«ρατηγὸς ἵωσπον ἐδίδαξεν ὀρϑὸν 
εἰν φτιύὸς, φοϑς ὁπλίτίω» ὡς Ἢ426- 
«[7Θ- ἱσορεϊ, γχἡ τὸν ασρησενεχϑξν- 
τὰ κατεργοίζεῶςς, σοσί πε πλήτ- 
τούγα, χἡ κὺ σύμαι σδεῤκγογῇα. ἐκεῖνοι 
2 πωγνήμονας σόῦ ἵσπες εἰσκή - 

στιδῇες, ὠπεσφαιεί νῷ, εἰς ηῶμα 
ϑαγάσιβεον. πολέμε γὸ κροτηϑένγ]ος 
αὐτοὶς τε Ὅ χῦὶς Κρρτωνιάτεμς, 

ἐίπῆοσ ἃ ΤᾺ τὸ ὅπλα οἱ ἃ Κρότωνος, 
τύμπανα ἢ ἀὠραίοσεσι, χὶ ἡ χύμξδηα 
ἡ αὐλὲς μεταυφιείζον ἢ), ὦ κρό- 
παλώ; χὶ ὅσαι ᾿ ὀκμαάνειν οἶδε τρὸς 
ὀρχήσιν. χἡ οἱ ἵπποι Τὰ φίλε βίμ- 
ἕῳ ἀκέσεγτες, βακχεύον,) ὡϑὸς 
ὄρχησιν, χἡ ἀκρατεῖς ἑαυ] μυύ- 
ἐμέγοις ὁποσείον.) τῶ) δπηζ άτας» 
ἡ φερϑχείρες ἐκπϑενῆαι τοὶς πολε- 

μίοις εἰς Ὄλεϑρον " Ἵ ὅχως ἔρητ 

μβὴ Σύνβθιο γρυφῆς νομβύη 
πείρερ- 

όρ 

Τ Οὐ γηιριάς 
(64. 
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Ἱ ᾿ἀάει. 

ἈΠῚ 6 Ἦ ΠΣ Γ ΘΟ ἘΞ - 

πεΐρεργν;, διὰ ποινὴν» ἀβρῖ. ἱς- 

ἐϑσυλίας, ἰωῦ ἐν τῷ χί ὀλοα 

ἐὐμρα να βωμῷ! φ5 μἰλνο υλάν ἡ 

ταμοΐ ςπλημμέλη ὅθεν "ὦ ὃ 

Διογύσιθ. παζευρ, οὐτὴν» 

φησὶ, δειλ αἰα, Ξύξαρις τοὺ γαξ: 

τὰς σεγάχυσα πεσόγ]ας, ἐπεὶ " 

τί αἱ σὰν τοῖς ᾿Αλφειοῦ γερφεσιν 

ἐπεμήνα!ῆο, τοτέσιν ἐπεμάνηξ" 

μωΐαν ὑνομίσας τὸν τῆς͵ φιλο- 

χξηματίας ἢ ἔρωτω. ἥτις μανία. χἂν- 

λῶς ὁπιλέγι) πωντὴ͵ φῳεΐζματι 
«αὶ σὸ «)έον πλεονώζ “ον. ἕτω 
ὃ κἡ ἐρωτομανία χαλέϊ δ), γἡ ὃ- 
ψομαν! ὧ» γὴ οἰγομανὴς ἀνϑρώωπος" 
ἢ τοι αὖ τοι πολλά. Ξημείωσαι ἢ ἣ 
ὅτι τὸ ἀνάϑημα, ἡ ϑεῖον γέξας 

λέγτω. ἰδὰ γὸ ὁ Διονύσι᾽ Αλ΄ 
φειὰ γέρα εἰπετα, ἐν ναῷ κει ή- 
λίῶ. ἄλλοι δέ ἌΤΗΝ δὰ Συζα- 
εἶτας ὑπολωλέν γεησχὺν 
παλαμὸν, τλαα φρϑ ΚΝ ἐτίμα- 

ζ ἄνθρωπον. ὅτε φῦ τις Ξυξα- 

Σαυν.) σι ὅδι ποῖσι μέσίω χ ϑένα ναιετούεσι; 378 

λφ. τά: δι᾿ ἀλο: ἐγτύνι κα.) : 
Φ,"Ἡ) πο Αμιωυκλαϊων' “ἐπολιοσευΐο᾽ ἰχαρίερῤεν Αρῆς. 

Καὶ Μαρσῶν “ϑιὰὼ φύ 

315 ΒΔ Πα ΤΓ ΘαπΊηΕ5 } γετὸ ρος. πος το ξογγΆ ΠΑ ΠῚ. τοπάτη οὐσ 
οαραηΐ, 375 τ Ματίογιπι νϑίοοες σοπζεϑ. 

ἰδ οἰχέτίω , ἀὰφίζαν,: Ἀῷ 
τά ῥδρ ἐς ϑεῖ ἐπέμεινε, τύγηων, 
ἐς ἐἧ μα, μ᾽ πατεικὸν. χῴταφυ, 

γόνα ἡ δέ ἢ “ὅηε “ὴ ὑπος ες 
φίωγ αἱ φασι τὸ “ἧς Ἡξας ἄγαχ: 
μα, βαρυυϑὲν δὴ τῷ ἡνουδύῳ. 
δ[ὸ χὺ ἐξεδίξη;»" φασὶ, χα τὸ 

ἡσμὸν, ἡ πόλις οὐδβη ἀνώϑ 
«]Θ-. ἔλεγε ὃ δ ῥηϑεὶς. πδυβ: 
ἐμὸς. τότε τόσ Συξαείτας 
λεῶζ, ὅτε «ε δες ἄνδρῳ σεξί- 
συνῇ αι. υφέρῳ εϑύτοι χέθνῳ οἵ 
᾿Αϑηναῖοι Ὁ οἱ Λακβδουιβόνιοῦ 
ἀποικίαν σείλωΐες» πίω πόλιν 
συμῷ κιστῖνο κἡ Θόειον;, ὡςεῖκι.λῇ 

μέ]ωνύμασαν. χὺ ἔσιν ἡ εἰς τὸ ΘέΞ , 
ΡΑ ὑποικία πολλὴ ἐν τᾶς ἷςο 

καὶ τινας “Θεειομάγ]εις ὃ 
πρϑῶι λέ γε1: ὡς εἰς αὐτίω ὃ- 
ϑογήσευ (. ἱσορέιται δ ὦ χλι- 
δανὰς ἀνὴρ χἡ πάνυ τρυφῶν Σ μὲν 
δυρίθης ὃ Ξνζξαοίτῃς. »ῇ 

Τατγοηξαμι νεγὼ Ῥγορδ]; 

Τηατα 14ςεΐ, 377 (ϑηῃοή ο[:πΔῈ ΑΠηΊΥοἰδογαπι [οοθαεηποηϊοναπι 
σοπάταϊε [ογΓ 8 ἥλαῖς, 

ὝὍπ μ᾽ πὸ Συξαρίτας μέσην 
χθόνα οἰχῶσιν οἱ Σουνέται, ὅς 
διὰ “8 κμ Ξαι τας οἱ Ῥωμαῖοι 
λέγοσιν, ὡς Ὁ, ἡ γεαφὴ “Μ Διο- 
εἰρε εἰηλοῖ. “δηῃ Μίαρσων ϑυρὶ 
φύλα εἰπὼν» ὠνμποοὰς. ερ πει- 

βεμφαίνει τοῦ Μαρσῆς. ἀντὸ τῷ 
“τῶν δ εἰ δδμιεν,Θ- Μεαραχὸς Ῥω- 
μαλκὸς ὀνόμαίζε ̓  ΠΟΝΕ (ος. εἶρ- 
ξανήων Φ ἀτρςαῖσε ὡς, ὧκ τάτχων οἵ 

Ρωμαῖοι ποίοσοι σἹΡ τ ϑδνολογῶν 
τινας, εἰς χατααχ ἀνῇ ϑυειακῆς, 
ὡς “λοι ὃ εἰ τῶν ὅτι εὐ Ῥώμῃ 
πὸς εγήδνα, ϑυράϊς ἐγσιν ς ὑγο- 

μμεΐζοισι Μαρσός. 
ὁ, Ταρεντὸς. ἐγγὺς κεῖ.) ἀλύρ' 
ὅϑεν ᾿κχὸς ἰωὦ ὃ Ταράνῆν θ᾽ 1 ἰο 
ΟΥ̓ ὃς ὀπὶ βίς ἐντελεία, εἰς 
βείμίαν χεΐται, Ἀπ λ οΝ Ι 
,ἢ Φῶπνον, ὁπ δ ἀπδείηωι 
δειπλούυχων. ἐκέϑεν ὃ φλὰ τὰ Ρί β 

ἥλριυ) Φλύαρος, ὑποκροιοικῶς" Ξ 
τοὶ τεαγικᾷ εἰς γελοῖα μεταῤῥυΣ ἢ 
μιζὼν Χ) ἡπώξων, ᾧ" ὅ ὦ πολ τοφη 

εἰλλοὶ φλυκρῶν ἀνγικρυς. ἐλέγε Ὁ 
2 Ὁ Χ) αἰ φσεν κῶς ὃ Ταραξ, ὡς ἘΣ 

λυ7αι. “δὲν γς ὅν εἰς εφς τε βαθύ 



ΤΙΟΒΡΑΤ ῸΒ 

Τυνὸν ϑηλυχόν. ἐπεχωείασε δέπο- 
7: ̓αὐτόϑι ἡ ἐνύπλιος ψονῶρρω 
ὅϑεν ταραμινίζειν ἐλέγετο, " 
πίω ἐνόπλιον χὺ εἰς μάχας κί. 
σιψίον ἱππασίαν ποιεῖ ; ὠγόμα- 
ςτ! ἢ ἡ πόλις, ἀτό τιν) ἥρω - 
Τάραν]᾽. ἔρᾳ. ἢ. χὶ Λακέδοι 
μονίων ἑποικίαν εἰὸ ἡ λέ ὃ 
Διονύσι Θ-, ὅτι ᾿Αμυχλαίων οὐ- 
πίω ἐπολίσαο κρα]εεὸς "Άρης, 
τόχεές! Λαχώγων. ὧν μέρος αἱ 
᾿Αμύχλω. Δαχεσδοιμόνιοι, γ συ- 
γεχῶς ἀφιςωρδμοις τοῖς ὑπ᾿ αὐ- 
70 Μερσηνίοις ὁπις εατεύσε]ες, 
ὡὡρκομότηξ, μὴ Ὁ ὑπυςρέψειν, 
«ῳρὶν ὧν ὠχείνος ΧΕ χεοίτες δ: 
λώσων]αι. ὅτε κχἡ οἱ μὰ μετα- 
οόνγες τὴς φ«εα]είας,. δέλοι ἐκεί- 

δῷ; χ ἐκλήϑης, κὸ αὐτοὶ ἔλω- 

τες. ἐπεμ)εινομένε Ὁ κοιρρὦ πολ- 
λῷ τῷ πολέμῳ, πέμπεσιν͵ αἱ 
φρεσβύτιδες ΕΙΣ σκέσοι ὡς ὦτε- 

χηοι τελότῶσιν αἱ γαυαῖκες, χἡὁ 
χίνδωωός ὅδε λείπων δρῆσοω τίω 
παδίσω, εἰωὰὴ ποιήσοναι φεό- 
γοιαν Τὴς 45) γυωαικῶν ὀπιχριὴς. 
οἷ ὃ» δλιλεξείμᾶρμοι πεντύκον]α 
ἐυρώςες χὺ νεωτείτοις, χἡ οἵοις 
“ποωμδοποιᾶν (ὅσοι δῆλα δὴ ποῦδες 
συωεξελϑόγ]ες σοὶς ἐν ἡλικίᾳ, 
ἤγουν τοῖς τελείοις νει ρόσιν, ἕ 
μετέοον ἐκείνων δ] ὅρχω») ἐπέ- 
ταξὰν συΓλοίδος τος πειρθένοις ἐ- 
πείσεις ἄπωΐας, ὡς ἂν ἕτω πο- 

λυτζεχγήσωσι. χὶ ἀπ᾿ ̓αὐδῶ:ες ὀκέΐ.- 
γος συχλαζὲ σὰ οἰπέτεχον. οἱ μ 
Τεχϑένῆες, οἷα μὴ τεαφίντες γνγή- 
σίως κὺ ὠυϑυῶς, χα τόσ γόμες 

ΤΣ, 
γεαχαίδεχα, ἔτη Μευσήνης αλέ- 
σῃφ, ἔπενε ελϑύν)ες οἱ ἐν τιῦ π- 
λέμῳ, χὶ μοχϑηεοὶν αὐ “φνῖες τίω 
πολίείαν, ἐξήλασαν αὐτάς. ἃς 

χὶ Φίλανδός, τις ἀνὴρ ἐζχώει» 
λαξῶν, χὰ εἰς ἐποικίαν ςαλεὶς. 
ῴκισε τὸν Ταρανήα. ἐγαλουῖτο 1) 

ὁ. Παρϑε εγίαμ οἱ ἐν ᾿ παρϑένων 
ἐκείνων γβυθωώροι. ἕτεροι δέ 2σσι 
τοῦ ποιάτος παϊοὺς.ς ὡς νόϑυς 

ὦσο δι Λακώνων ὀνειειζουδυες. 
μελετῶν ἐπαναςῆναι σὺ τοῖς». τίω 
ὕξριν μὴ φερονἶας  «δὺ χἡ ἐπ- 
πεμφϑύαι εἰς ὁτοιχίαν. ἄλλοι 
μ᾿ ἱσορϑσιν. ὅΤΙ ἄτιμοι κειϑέντες 

οἷ Παρϑενίαι, ὡς ἀπὸ ποῦ γείας 
φιυΐτες, χὸ μὰ εἶναοόυδμοι τῆς ἀτι- 
μίαι. ἐπεξόλα»αν ὁμεύφρφ; 'ξς ὃγ- 

Τες πάντες, ὡς ἰλλήλων αἰδελ- 
φοὶ γομιζύμυ" ὕφερον ὃ συμ. 
ἀειϑέγ)ες ξζῆλϑον εἰς τίω ῥη- 
δᾶ σαν ἐσποιχίαν. ἴουΐ εξ ποτε 
χα ϑ᾽ ὑαρθολίω οἱ Ταραρῆνοι. - 
πέβιψ ἢ καὶ αὐτοῦ ἡ φευφὴ, 
παρ᾽ οἷς πα δύμλες ἑορτοὶς κατ᾽ 
ἔτος πλείας ἢ πεῖς ὠλλὰς, ἡμέρας 
συμξξαμνεν ἀγεῶς, ὡς ἡ ἱοοία, 
φησὶ, συφισειμϑύοις εἰ) σρυφία) 
Ὄ ἀργίαν, τοὺς συμε χεὶς ἑορτείς. 
ὡς δ᾽ ἢ παρφιμία φησιν, φὴς 
οὐὲν ἑορτή. τεχα 4) τὸ λεγηὸν γ.- 

γαλκέζον “δείξλημα τὸ ταξφν ενί- 
δἔοὺον παρ᾽ αὐ τοὶς διὰ φρυφίω φεΩ: 
τις: δφητωι. κέϊται ἢ), φασὶν, ὃ 
Ἰάρα, ἢ ΧΙ Διο: ὕστον ϑηλυχῶς 

ἡ Τάρας, ὠπὶ χεῤῥοννήσῳ, ὡς χὰ 

τὸὶ πλοῖα ὑφρνεολκϑῶς ῥα ϑέως 
ἐχωτερωδϑέν, ταποιν οὗ 5,9. ὰ 

γι 

48 Λυκέρ[5, ἄλλως χὴ ἔχ ὡς ἐ- αὐ χέν Θ᾽ τὴς χεῤῥοννῆσα. 
ὅδ: ξπολιτεύογ)ο ἕως ὅ ἐμῷ ἐνγ- 

ῃ ἰηπυγίων. 

Ἐξείης δ, ὅπιπ τοῖσι, Κϑνας οάδ. ἤϑεαι γαη9 . μυΣΑἐα, 
: "Αὐ Φύγᾳ τ ἰ Ἰηπύγων "πιϊϑρυσμδία μέσῳ Ὑρλοιο ΟΡ 

ὍΝ ῥϑδυ ἰα" 93 Ὑείυ; πονπ! σύρε ε) ̓ Αδριαεώλμη γ8ὃ0 πῆρισυρε᾽ αὶ 

ἀκ αύ- 

πόϊον; ὃς αἰχέπορρν΄ Ὁ Ακυλήϊον ̓  ἐγόδου γέγαιςο! ΑἹ. ςρ:ηῇὴ ἐ- 
Ε ἮΑ σισυεξῖσι λς- 

: 4 συ μ». 



ἘΠ - 

ὦ «{ρε10- 
ΥὙΜ17). 

{ Τιγρο[ε. 

ΠΡ ΞΙ Ὁ Ἐς ᾿ 

ΓΆςυ Τερήοραι 

318. Αἱ ἀοίηποορς ροίς Πρ5, 

“ὃπ Καλαξ φὶ "ἡ ᾿Ιώπυες 
ἀρχον) υἷρ ὧπὸ Ταρφαν]θ., ὁ 
ΤῈ μ᾽ Μαρσὼν ἔϑτοις, τέτανἢ) ἢ 
μέχει τὴς φῳ' λίς Ὕεϊα. ὅσα 

συρέτα, φησὶν. ἥ ̓Αδριὰς ὥλμη 
εἰς τὸν ̓ Αχυλήϊον χόλπον, ἥτοι 

τὸν «εὶ Ἑνεγίαν τὸν τὴς ̓ Αδειά- 
“Ὁ ἀνε ὃς λέγε) γἡ ̓ Αχω- 
λεήσί(". καῇ τί οῃμα σιμὸν τύπε 
ἢ πιλιμο, ἢ ἀστὸ ᾿Αχυληΐας, πο- 

λις ἢ ἡ ̓ Αχυληΐα μιεγάςη, ἡ λε- 

λρμδβὴ χἡ ᾿Αχυλίω τεβασυλλά- 
(ως᾿ παρονομαζουλμη ὑτὸ ἀετὰς. 
ὡς ἀχύλας σοὺς δῦ ὀρκει ἐλξγε- 
τὸ ᾿ πλησιοίζεσα μδρ μάλισο 
ἐμνάτῷ μυχῷ, πῷ ᾿Αδοίς χόλ- 
ὭΣ ἔξωϑεν ΟῚ ὅσα σὰ Ἕνγετ᾽ 
κῶν ὅρων. κὶ ὦ ὡς Ὥγες φασὶ, ὡ- 

πὸ ϑαλαΐοσης “ρν μίλια κειμβμη. 
“Ρωμαίων κτίσμα. ἀνώπλέεται 
Ὦ δλχάσις, κωτεί Τινῶ 7 ποταιρεὸν, χὶ 

εἰνεῖ ται εἰς εμμπύειον τοῖς «ἑεὶ τὸν 
Ἴς ον δλυριοῖς, Ἴςεον ἢ ὅπ 
ὧς υδὸ πίω ἡ ἀν εἰον ἢ πε σηλυ- 
κῶς ((μ) χἡ ἐπεὶγε τλᾳξε συμήνως, 
οἷα λῦγε ἀξίαν; οἱ ὃ ἄλλοι ὅ- 
ἐετέρως το Ὕειον λέ ἐγρισι.. Κρηή- 
ΠΝ δ κτίσμα, ἡ πόλις Ὕρίζα, 

χτί Ηρφφφοπν, κη δέσει ὅ7ε οἱ 
Κοῦτες εἰς Σικελίαν ὠφιχομῆροι 
δπὶ πολ ρον τ κ μὲν ἰρύσω- 
7ες, ξεζλήϑησαν εἰς τί 
σειμῶνει μεγίλῳ.. Ἴσεον ὃ χὴ 
ὅ 7) τῳ τὸν γεωγρο ζὸν οἱ ᾿Ιόπυ- 
γῆς Ὁ Μεσαάπυγοὶ λέγρνἼαι " κχὺ 
ὅ7,) οὐπὸ ΠΆΘΟΣ: ̓ Ἰώπυίθ ὦ ὕτως 
ὄνοι καζοντ οί, ὡς ὧν γεναικὸς 

Ἔργα; 
ἐο Τόσσοι ἃ Ἔ πἰθιξόσκείαι ἔϑνεα γαϊδρ. 

Οαἰαθυίοα (οἀε5 ἐεγίαρ, 379 (σεητόίαας 
Τ Ἰργραπη οπτεηΐας πίημς χὰ Ἡγγπιπὶ 359 Μανιτηαπιὶ: Ηγγίατη, 
δὶ {να Ἢ τ Αἄρππι ἰααπι 357 Μαγα ἴῃ Πηϊπταπι ΑΙ] ΘΕΠίε - 

Ὁ οομάμα εἰ 355 Ὁ 1Π᾽Ὸ- Τερεϊγαογαπη, ἹΠΕ1Π115 1Π ΠηΙδ115 [18 - 

τίς. 383 Τοί 4φυϊάοιι Αὐΐοηϊδηη οἰτοιπ ἀδραίςαπίαῦ Β8ιεπῖο5 ΓΕγΓΑΠΊ. 

(τοις ὅσει 1 πείρώσι πόνϊμ.. 

Κρήοσης τῷ Δαιδάλῳ εγνετο. τὴν 
ἢ ῥηϑέϊσειν Ἕνεταν εἰ ἀπε πά- 
φεχξ αἡικώτερον εἰπεῖν νὸν ἃ Βε- 
γετῖαν φασίν ἷ χα ΝΌΤΙ Κ᾽ Ἀῤῥιανός 
φησιν ὅγῃ “Ενετοὶ πονήσαγ]ες ἐν 
“ μάχῃ τὴ ἡ χα Αοσυρίες, ἡ ὕποπε" 
, ἐθσαντες εἰς Εὐρώπην, φὀχιῶη- 
᾿ σαν ξθς Παϑῳ’ ποταμῷ" Εν 
Τὴ όγ: π χωρίῳ γλώπη Βενετοὶ ἐς 
, 7ὅτο ἔσι ἐντὶ “Ἐνεδμ' χληΐζον,. 
“κἡ Βενετία, ἡ γὴ ιϑ πνὰ γέ- 

τὸν ᾿Οχτείζιον, ᾿Οκταΐίον "ἡ 
σὺν Φλαξιανὸν, Φλασϊ νὸν, 
ὅσαι τοιαῦ τοι" φασὶ ἢ αὐτές " 
Ἕνε τπινὼν ἀνδρῶν ᾿Ασιαψῶν 
χα τοί γεόσ, οἵ πονήσαντες, ὡς 
ἐρῥτϑη9 ἘΡ ΤΙΨΙ πὸ πολέμῳ, εἰς τὴν 
ἙἘὐρώπην ἔφυγον. ἀλλο ὃ 
ἣῳ χτ! Παφλαγονίαν ̓ Εν αὐ- 
τὸς τὴν φᾷ ὅθε ῥίζαν ἕλκειν 
φασὶ, οὐλ' ἀξιολυγο πλαρη- 

δέν] μῷ Ὁ τὴν τὴς Τρρίας ἅλω- 
σῃν. ἡ τὸν ἡγεμόνα. ΠΤ υλαι- 
μϑύίω ὠποξαλθνῇες, ἤλϑον εἰς 
Θρῴκίω, Ὁ σλαγώμδμοι ἐφί- 
κογο εἰς τὴν νυ ᾿Εγετικίω), σπε- 
οὶ τὸν ,Σ ̓ Αδοίς μυχὸν. τὴς 
ποιαύτης ἢ δώ “νοτῶν ῥίζης τὰς 
ΓΙάφλαγονεκῆς μὰξ ξωνη.) χὐ ὁ ποιη- 
. τὴς, λέγων, “Εξ “Ἑνετῶν, ὅϑεν 
“ἡ μιύγων νος “ἰγεόϊεραων. καὶ Ὶ 
γέγεφτησι εἰς σῶτο ἐκέϊ πὲ χαὶτ 
ἐἰω. πολλοὶ ἐξ πῖςς χὰὺς Ἥμε- 

τὸς τύτυς τὸς «ὐδὶ ᾿Αχυληΐαν, 

1 {πο 



ΣΉ  ΥΕΡΉΘΣΥΙΣΣ, 
ΑῚ 

ὑποίκυς φασὶν διμωγύ μων. μὴ ποὶ- 
ρωχεαν δ, ὅ μόνον Ἑνετῶν χα" 
λαρλύων, ἀλλὰ τὴ Βελγῶν. ἔϑν ΘΟ» 
τ Κεληχὸν οἱ Βέ ἐλγεμ., καὶ φησιν 

ΤΠ γω ἄφΘ- τοῦ τοιότος Οὐε- 
᾿γετὺς.. δυλαδὴ τόσ παφωχεαψί- 
᾿ σας.» οἰκιςῶς ἘΩ ΝΜ χτ' σὸν ᾿Α- 
δείαν Οὐενει,, ὃ ὀιείγες γαυ- 
μια χῆσοι «3 φεὶς Καίσαρᾳ» κωλύον- 
τας αὐτὸν 78 εἰς τί) Βρεῆπανίαν 
“λδ, ἄλλοι ὃ εἰπύνες γὺ γ) αὐτοὶ 
Ἕνγετδι" Παφλαγρνικὸς ὧν Ζδ 

ΟΠ Ἰρωϊχού πολέμε δη)ασωϑίωαι αὐ- 
τόδε (ζ φὰ ἀνὰ νωνὰ 48 Τρωΐϊ- 

73 
μοίως ἐκείνῳ ποιῶσοι νὰ ὦ πλημ- 
μυείσδως, ὑφ᾽ ὧν πὸ “πεσε ον κὰν 
νοϑλάοσής ἀετὸν μνόμϑρον, χαὶ 
τί) παλαμὰν ἱσοείαν, δώρυξι χὴ χὴ 
φ χολμασιν; ὡς τὰ Τῆς Αἰγύηῆο, 
“)οχετεύς,). κι κέϊνο ΩΝ ἰςέον, ὅ- 
τὶ τινὲς πᾶσαν τίω) κ᾿ χοῦ Κα- 
λαΐ(ρὸς, ᾿Απελίαν ἐχόΐλοιων, ὦ 

ὴ τὸ ἔν ΘΟ ̓Απόλες" χὰ ὅτι Καλα- 
δρία ὅ ξιὼ τῆς αὐ «ὥφϑογ 6. 
εἰλλεὶ δορὶ τῷ “β γράφουσιν οἱ «- 
κειζεῖς. Σημείωσαι 3 χὺ ὅ 7] ὥσ- 
Ὁ Θρυηΐκιθς ἄνεμ: λέγετε δ 
σὰ τῇ Τῆς Θρῴκης πνέων, "Ὁ Λοχρϑς, 
ὃ «[)οὶ τὴς Λοχεί δ», ὅ χω Ὁ Ἰα- 
“σπυξ, ὃ δικὶ τὴς γῆς Δ, Ἰαπύ- 
γῶν. ὝὍπ τὸ Τεγεοραῖον Ἴλλυει- 
κὸν ἄςυ». τετέοι πὸ Τέγες δον. 

, ποὶς ̓ μυχάποις πέξῳσι τῆς 

ἐἶχον. χὴ οἱ Παφλαρρνικοὶ Ἕνγέ- 
τοὶ, ἜΝ “Ὄμμξον ὄγομμοι γ ἡ 

Ἑνεπκὴ πωλεία, εἰ χεν ἐν “Ελλη- 
ἰσιν, ἐϑύετο ἢ ποιρ᾿ αὐ λόϊχὸς 
ἵπαθ᾽ Διομῆδει. δριοιοπαι- 
δὲ: ὃ» φασὶ. τὼ ᾿Ωκεανῷ ἡ ἡ χα] 
οὐτοῦ ϑείλαοσα», ὠμπώτεις ὅ- 

Ὡ 
᾿Αδειάθ» ἕλρης ὄρεϊ. Ζῶ το "ὦ 
Τέργεςεον λέγετωι ἀπτὸ Τεργέ- 
«, τινὸς, ὡς ἐν τὴ χρτοι ρον. 
λϑ πα δ, εϑνικῶν. 

"ἢ Κῴϑεν σι᾿ εἰς οὐὐγοὺς ὑφρεπίη αϑκσύρεται ἁλμ; 

Θῖνας ὑποξύυσα Λιδυρνί δα, ὠμφιπ ̓ ερυμνίω 
᾿Ὑλλείων χθόνα παστμ ὃ ὅση αἰϑῳ κέκλιτο τὼ μῷ, 
᾿ Βυλιμέων τ᾿ ἀκ τος. 

385 π 

ΠΠ Βιελήμων, 

384 Τῃΐάδ διιΐοπὶ δὰ ΔΕΓΟΓΔΙΤΊ φοηγεγίατη οἰγοιτνοἰνίταγ (Ἀ]0Π|, ν οἱ Βαληΐων, 
1.335. Ὁ Ἰείοτα {πργδάξης ΓἸδαγηῖςα, οἰτούπισας γηγαι 355 Ην]Π]1θο- Ἐπ, 
ΤΕΠῚ τΕΥΓΑΠῚ ΟΠΊΠΟΠΩ ΑἸ  αΠαχις δάγασεῖ εἰἴῆπηο, 357 || Βυΐπηθο- ἢ Βορέαο. 

ἰ γύπιχας {ετοτα. ἐμ Βηλίμυ- 

“Ὅπ «δεὶ τὸ ἑῷα τῆς ̓Αδειά- 
96. γῆσοι Λιξύρναι, ἢ ἥ Διξυς- 

Π γίδες - αἴπινες, ὡς ρων ἐρέϊ, 
ἡ ἐκ ποὺς ᾿Αψύρτε νήσυς ἐῤῥί ὡν- 
“ τ᾿ ἕν δα ἐς αἰ γος φρετηὴ ζὴ 
οἰ σύρεῖαι ἃ ὥλυμ, πότές!ν, ὅσα τρὸς 
; ἕω κυρῦται ὃ  χόλπί:. σῦτο «ὲ 

νἰ ἐδύλε χὺ ὅτε ἂπεν ὡς ἡ ̓ Αδειὰς 
εἰς ἄρον ἄνεμον Τεκ μαΐφ εσα τὸν 

: δλχόν. ἐκέϊ 2. φησὶ, Χ), ἡ ΩΗ 
Β." Γλλήων, ἥτοι Ὕλλέξων; “ἐρυμνὴ 
71} ὅσῃ ὡϑάκειτάι τῷ Ἰρμῇ, 

χβρῥόννησον γίρ φάσιν οἰκεῖν τοῦ 

Ὑλλείς, αδεὶ ὧν χὶ ταῦτα ἱσορεῖ- 
τῶ. Ὕλλεϊς ἔϑν Ὁ. ἸΙλλυεικὸν; 
ὠπὸ Ὕλας τῷ Ἡραχλέες, ὥς 
φισιν ̓ΑπολλώνιΘ΄. ἔς: ὃ. κἡ πό- 
λις “Ὕλλη. ᾿Απολλόἐωρ (δ): 2 
“Ὑλλές τότες γεῴρει, λέγων» 
᾿ , Μεπεὶ τὸν Ὕλλες Διξυρνοὶ,, «αὶ 
ἡ πιγὲς Ἴρροι λέχρίενοι Θεῴκες. 
τότων 3 πεῤκείϊαι γεῤῥόννησος 
Ὑλλὶς, ἐὸν μάλιφα Πελοπόν- 
γη5 Θ᾽.) ἼΞ πόλεις οἰκομδθας ἕ- 

“χόστι 

712,77}. 



“οἴ ἘΞΟῊΝ Ὧ: 5 Κὶ ΟΥ ὙΠ 
ε Ἁ 7 ’ 2 9 

ἀϑές, τῷ ταρῶς 1. Σωφεθνιος Ἀξγά ; 

ἘΡΡαρΤΗ τ ἩΡῚς “Εν φησὶν γκ οἱ Βέλιμέϊς, ἐφ, τινὲς διαὶ. 

“πΆ Διονυσίῳ; πολλὰ δα αντηρας τὰ » γεέφοισι Βελινεῖς, ἢ, Β:- . 

φῶν διαὶ ᾧιφϑόγγε γεόφοισι, πλέος λινός. πεὶς ἧς ἢ  Λιξυρνίφας, γἤσοι 

νασμῷ «ἢ Ἰῶτα. Ἴςέον γὺ ὅτι ἱσόρη]αι. πὐξλ μι εἰ} τὸν ̓ἀριϑιμόν᾽" 
πὸ εἰς εὖς, πεαχῶς τίω) χλί- πειρονομείζον:) ὃ ἢ ἀπὸ, Διβυρνῶν. 
σιν ἔἶγχον «ἰδ τὸς παλαμοὶφ᾽ διαὶ ἔϑν6) δὲ οἱ Λιξυρνοὶ ς ἂν ἘΝ ἀψ-᾿ 

τὰ ε τς, χοιγῶφι, δρὰ τῷ ες, .Α7- οοτέρω τὸ ̓Αδείς, ὠπό τιν᾽ - Διὶ 

πικῶς. δρᾶ ΤὉ. τος, χα! τὴν νέαν ξυρνοΐ ἀνδρὸς ἀδοόν] πὶ ΔΩ͂Σ 
Ἰαδω" χτί ἢ) σὴν πλακῶν» κἡ διαὶ ξυρνικᾷ λεχόμδμα, σκώφῃ. Κων ν 

τῷ εἴς, χΤί φὐοφλισιν ἡ εἰ ἢ δφϑόγ- ὁ ὅ7: ἐν Δα]ινικῶ λεξικῶ ἀδ θη ᾿ 
“Αγλνφς 

[εχ διὰ τῷ ἐοφγδιν πεϊαρμᾶώς φὰ ἰῶ- ὅτι Διδυρνίςθες νῆες αἱ μαμβαί ὶ 
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ἐδ τιυνψολος αν ἢ νὰ ἀσισεῖον ὁ ὀλλών ἄγωσι. ἡ 

"πῆ Ῥλυφακίώ " αδεὶ χέρ(ν ἑλίοπίαι» ἄγοι “ " χρλώπρ; ἜΣ ΡΈΥ ΣΝΣ ̓ αλιβώπων, πῶ Κεραύνια χεκλήσκθσιο. 

μένω. Κῷον “νῶν αἴξ κόλπον "͵ϑοιεἐρυκωδέα τύμξον, 396 
ον ἐδδις πε- ο: Τύμ τ, ον “Δρμθνίης Καδιμοιο ΤΕ φῆμας “Ὁ ὀνίσαη. 
ρεγέα. 

ἌΝ κᾶϑι ὦ εἰς ὀφίων ᾿ σκολιὸν ΤΟΝ Ὀλαξανῖο, ᾿ 
ἐάσει. ρα η ἐπιν π᾿ 4 Ἶ ̓Ἰσμίωυα λιπαρὸν υ ̓γῆδα: Ὡον( . 

Ἔνϑω σφιν τέρας ἀϊλο ᾿γεοὶ ̓ ᾿ “ϑεσύμ᾽ ἀμφὶ Σπδ τς ᾿ 

Κεινίω ̓ὠμφοτερώωνθεν ἢ ἐρηρέδευτοι δύο πότρρει; 2395 

Αἰτ᾽ ἀμφω᾿ "ἢ συμίασιε ἢ δονδύμδυαι, ἔυτξε ε τιφοὐριγῇ ᾿ 

Γίῳνεται " ὀνναέτῃσι κυλινδομδθοιο χρίφιο. Ὶ 
᾿ Ι 
"] ᾿' 

Ροΐξ νετὸ, ἸΩΣΓΠΠΓαΠῚ ἐγαζξαμ ἀποεης 358 ΠΥ ΙΕ 
σὩΠῚ ἕεγγαπι γοϊν ἐπ, αἰσας αἦ Ἰαραπι, 589 Μοηζίέίαχαε ἐχοεϊίοϑ, 
4πο5 Οογαιηῖος νοσαηΐ, 329. ΠΙῸΠῚ διιέδι οἴγοα ΠημηΊ ντάδας 1Π- 
Πσηθαι ταν Πα στη, 59: Ταπγαΐσπι ααεδὰι Ηδγπλοηίας Οαάηλίαα8 
ἔτη ἀϊοῖε. 395 ΠΠῸ εηϊπι τη ἐεγρεπέιπι βεχιοίαιηι ρεπι5 πγμξδε 

Ὁ Ὑρεριι, {πηξ 393 Ὁ παράο Τ ΑὉ [{ππεπὸ ΟΡ ]θηΐζαμη ροίζ (ἐπεζξαπι τηῖρτ - 
ὧῳ ὐῤέτα γαηξ. 355 ΤΌ Γ1Ρ 5. ργοα!ρίαπι. πὰ. ἀπ] Τεσεγαπε: οἴγοα, ΠαΠη Θ᾽ 
ξέηγοι, «4. “δυρλιν δδδ Πα υἵτίησας πέα (πης πο ίαχα : 395 (πῶ ἀθ 
7κπέξ σουοατηπηξ ἀρίταΐα. [ςοπου 2] αθπι αἰ αοά ρυιποιρίμῃη. 3917 εἰ 
Ἢ ΙΏΓΟΙ5 [14]}} φιοῖ τἀγοϊ γεν {ἀρργόριηαθα ρῇ5.} 

ΕΠ 

Ε᾿ 

᾿] 
Ὅτι τὴς Ιλλυρικῆς χώξας τ πέ- ῥαίχιον, δειλὸν ὧκ τὴς τοι ς 

ες αἱ ἡλίξατοι κολῶναι, πὶ χλήστως τίμ τὸ χόπε χρυ χύτῆν 
Κεραλν μα δ64, ὅτω χφλάμδθ τὰ. ϑυσροίχίον γίρ ὄφιν; ὃ ὅξι δυτ 
διὼ τὸ συχνὰς ἐμϑϊ πιτῆειν κεραι" σέξοχον. σρενψαν δὲ πὸ σ εἰς “ὁ, 
γνόφος αἰεὶ ἀ χέίτειι ἡ ἡ τὴς νέας Φυφωνότερον καλεῖ.) Δυῤῥάάχιον" ᾿ 
πεῖρα μι ϑόπολ! Ἢ Ἶ ποτε χαλό- καδε γὺ τὸ Τυρσηνὸς, Τυῤῥίω 
ἐδώ τ πιοχ αν Θ᾽." ἅτοι Τὸ Δυβ- ταρσὺς, τοῤβὸ:,) ὃ γα Λαισα 

πὺῇ 
. 



πυρσὸς, πυῤῥός᾽ κἡ ἴλλα. ἀρχὴ 
9) πὰ Κεραύνια Ὀρῇ σὰ ̓Αδρίᾳ χὴ 
Ἵ Τῷ ἸἸογίς “πελεΐγες᾽ ὧν εἰ, χὶ πὸ 
ΡΝ κοινὸν, ὠλλ᾽ αὐτὰ διαφέ-. 
φει τὺ ϑέσει, ἸόνιΘ. εδὸ γὸ 
κόλπῷν ὁ με τὸ ςύμα ἐυδυς, εἰ- 
πό πνΘ ἥγησαμϑύς οὔ τόπων 
ἔχων τίω χλῆσιν, ἢ ὁ ἀπὸ τὴς 
Ἰὰς ᾿Αδρίας ὃ ὃ». ὃ ὠὑτὸς μέχει 
“Ὁ μυχοῦ, ὠπὸ ᾿Αδρίας, ὡς 
φπρφεῤῥε55. πόλεως ὀπιφανὸς, ἢ 
εἰς ὁμώνυμα ποτει ρος. ὠκεῖ ὃ 
ὥσεξ γείτον τὶ τμῆσα, ὃ ̓Αχυ- 
λήϊΘ: κολπίθ᾽» ὡς ; ἀνωτέρω ἔφῃ 
ὃ Διονυίσι». εἰσὶ 5 "ὦ τοὸς ἀρχ- 
τὸν Ζὲ βορείε Καυχάσε Ὄρη Κε- 

φαὐγιᾷ. ᾿Ιλλυειὲς δέ φασι τὸ ἔ- 
Ὁγ(ΘΣ χληϑίῶαι πὸ ᾿θλυειοῦ, 
“πολόὸς Κάδμε χὺ ̓Αρμονίας. "Ὅ- 
τι αϑεὶ τὸν χόλπον τὸν ΧΤΙ πεὶ Κε- 
ῥαύνια, Ὄθη Ἰσδις ἂν τὸν Τῷ Καδ- 
τον γυναιχὸς “Αρμοονίας χύμ- 
(ον " γὴ ἀνα δ)πλοὶ εν ἐπενε- 
λήψεόν, ς Χὴ Ἔδιχυ θέᾳ χὠλεῖ. “π- 

᾿ὧγ᾽ μιδϑύς, ὕξι; φησὶν» ὡς: ὥρᾳ 
ἐξῇ λιπαρὲν γῆεας, Θήξηϑεν ἐ- 

μΘ᾽ τὸν "ΆρεΟς ἀνεῖλξ ποτε ἐν 

Θύξαις. δξϑκον]ὰ τὸν τὴς δίρ- 
χης ὑλαχα; σηλοὶ ἢ ὃ λύγος ὡς 

“Ἑλλάδος αὐτίαι ἐλϑόντες 
ὡκεϊνοι ̓μετέϑε]ο ἢ Ψ' “Ἑλλίωικὴν 
χβηςοήδϑειαν,. "ἡ μετέπεσον οἰς ξ ε: 
πιεικείας Ὡρεπέσης Ἕλλησιν, εἰς 
σχολια ἔϑη, ἢ οἱ "δὰ ὀφεώςῃ κἡ βάρ- “ 
ἔαρα, τὸ γῆξφᾳς δὺσ σχσρὰ- 
γήσαν]ες εἰς ἤϑες μεταξολίω!. 
χ ἔςῃν ὀνδνλαγδωῦ σας αὐτεῦ εἰς : 
θαι» ὥς ἔσο᾽ εἰπσᾶϊνν τὸ εἰς 3η" 

ΠΕ ΡΙΠΉΓΗ ΣΈ ΕΙΣ. 
ειωδῦαν μιετοι μάφϑίωιι. τὸν μὰρ- 
ΤοΙ Κέκροπα φασὶν οἱ μὖϑοι τὰ- 
ναντίον ὑπὸ ὄφεως εἰς ἄνϑρωπον ἐ ελ- 

δὲν» ἐπειδὴ ἐκεῖν» ελϑῶὼν εἰς 
Ἑλλάδα, χὴ τὸν βάρφξαρον Αἷ- 
γυηηιασμὸν ἐφεὶς, χρηςὸς ἀ; ς- 
λάξεῖο τρόπες πολιπιχές. λέγει 
ἢ ὃ Διονύσι καὶ ὅτι «ῥεὶ τίω 
τποιαλ πίω γίωδ' ύο πέσραι εἰντι- 
κείμϑυαι ὠμφοτῴφωϑε: ἐρηρέ ἐδω ), 
χὶ αὖ τα, ὁπηνίκα, τὶς αὐρχὴ γϑη- 
τύὰ τοὶς ὠκέϊ κυλινδορμᾶδε χακδ. 
συμίασι, κὶὺ τεὸς ἑξαυτεὶς σδονόμμα- 
γοα ἰξόδοιρίβοσον ἢ: ΟΝ τοὶς μυ- 
ϑευομᾶμ ες Πλακτείς. χὺ πο τό ς - 
ς τοὶς ἐ[χϑείοις σημέϊον ἐσομᾶμε 
πολέμε. τὸ 2) ἐρηρξοία,"). λό 
μ πὸ; ἐρηρεισμᾶβοι εἰσὴ, χὶ ς- 

αίως ἐῤῥίζων:)᾽ ἕσι ὃ Ἰωνικὸν» 
»ὰ γίνεται ἀπτὸ τεῖτο. ξνιχοῦ τᾷ 
ἐρήρεισοι, ὑποξολὴ Ὁ “ σον ὰ 
σεροϑέσει τὴς σία. συλλαζῆς. ὃ- 
ποιοῦ χὺ τὺ ὠνόμια «τ. ὠνορμαεία.- 
πῶ" πέφραςαι, πεφξασα). κχὴ 
ὅσα τοιαῦτα. ᾿ἴςέον ὃ ὅτι ὃ ἱδ 
μῦϑΘ- χίωΣ τῴ Καδμῳ ἌΣ 
κήσοιᾧ, “Αρμονίαν», "ΆΡΕ᾽ καὶ 
φρρδετης μεαλογέν" ΩΣ (Ὶ 
᾿Ασταρίευ τε αὐτίω οἶδε, χκὺ Δαρ- 
εϊώγεἐδελφίω. “ φησὶ δ ὅῃ κα- 
μΘ᾿ ὑσὺ σὰ παρὺς χτ' ζήτητιν 
ὑ τῆς ἀδελφῆς Εὐρώπης καλεὶς. 
“χὺ πλαγώμδυ!θ". ᾿ πδειπετὴς γέγο- 
“γεν “Αρμογίῳ, τὴ 28 Δαρόαιγε 
ἐ εἰ δελφὴ᾽ χἡ ἱρπώσας. ἡ εἰς ταὶς 

γος ἐνδέμϑρ ἀροσῴλς Τὴ 
“Βοιωτῶν Ὑ ἢ» ἔνϑα Θηξαίων ς- 
μετ χαφτερϑς, πλότῳ τε ἐυ- 

“σεκι μῦν, χὺ τὴ  λλὺὴ σοφίᾳ. 

Πρρς ὃ. νότον» μώλῳ πολλὸν ΕΥ Θρήκζω ἔρις δώ λον» 
᾿Ωρακάΐω 8. χὔαῦρ αἰδγυ; ἐρείδετοι Ἕλ λφδιίθ ἃ ὡρ “Ἐν 

Πολλὸν ἀνεραομδοη. διοσῦ ζω ῴσο δπὐλοίοσν; 

Αἰγαῖν, Σικελῃ τ᾿. ὡ ε ὥνέμεν δὲ πιι ᾿ἔλλοινν Σ 7} 
400 

Ἔσωε- 
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"6 ΟΝ ΥἹΣΊΓΊΟ ἘΣ 
Ἕσπέρμον Σι κε, τὸν τε ζέφυρρν χρυλέεσιν» 

δέν» σι ἔυρρν. ᾿: Πέλοπϑ. σι ὅση γῆσθ. ΗΙΣ 

Εἰ δομλύη πλιατώνοιο μιυεράζονίι πετήλῷ ΤΕΣ 

᾿Αχρῳ ἢ (. ᾿ οὐ τ φ ̓Εθρ οὐμδυῷθι. φενὸς (ἄν μὸς, τᾷ 305 

 ξεων. Πεὺ: βορέζω, ὦ ̓ κρρὸν ἐφ᾽ Ἕλλῳδ. ΟΝ ἐρειδων᾽" 

ΠΠτολυδινήτω. ᾿Φύγλῳ δι᾿ ἥπειβθ.. πξιδινήτῳ τὐξιμεθρογ οἴριι 

Κόλποις Ἵ εἰνδηϊοὶς “" ἐσεμ μδύη ἔνϑο ᾧ ἔνϑο.. 

3985 Ουξεγὶηι δ δαγιπι, ἰοησὲ {πργὰ Το δΕῚ ΘΕ ἀτον “3»9 ο- 
τίοἰάπηφας ίαρετ ἔεγγδγ, Πίσαι εἴς σγάοῖδ Ἰπ! πη. 499 ΜΆ] 11] 

ΣΦ ῬΙάρωα αἰσοηάεπθ, ἀΠΡΙΙΟΙ οἰηζζαπι πηλτί» 151 Ζ πο, ϑιουϊόᾳφις. Ὁ νεη- 

Ῥεομιαγεπι ἔχ απΐοι ἰοτγεαι). εἰς πςγθησα : 495 Οὐοϊάσμπα, ΘΟ ΠῚ 

οὐρᾷ τ παθπι ΖΕρΠγΓΙΠΊ ἀρρειαης ; 199 Ἔρσααμη νεγὸ, εἰγατη. Τείορίς5 
Τ Ροϊυρυηπε- Διΐοηι ἰη(α}4 σοπίεηιίξζαν, 495 ΦΙΠΙΠς Ρἰέδηι ΠΊαΓ5 σαιάλῃ 1 1Π|1- 

{ω- 1Δ011 [Π ἄρα πιο ἀδἤηθηξ] ἔρμο. 2495 ϑιμηπ 41 [ρεξοἱΟ] ΘΠΙΠῚ 
ἤπλὶ 5 εἷς φοηί τη Ἐς Δηραίτι5 ΠΕΉπια5, 495 Αἀ Ὀογεπη, αἴας 
οοητηπης 1η (σγαοίαπιη. νο ΠρΊαΠη βρεῃθ: 401 ΒοΪο νεγὸ οοηζ- 

ἢ νοἰ γος Πρης ΟἸγουμἥδχαοίο { ἰῇ διθιτα, 138. Θ1η10ι19 ΠγδυΊη15. ΟἸΓΟΙΠῚ- 

(4. ἀἄλία πίῃς ᾿π66, 

ὝὍπ σοὺς νύτον, μᾶλα πολὺ ἡγόν. ἄνεμος. Ὅρᾳ ὃ ὅπῃ ὑφεί- 
ὑπὸ τε Θράκην κ᾽ αδεὶ ᾿Ωεικίαψ, λῶν ἑχατέραι εἰπεῖν». δὰ τὴν Αἰ- 
ἐφείδετο ἥ Τῆς “Ἑλλαὸς αἰρχή. γαῖαν, χὺ τὴν Ξικελὴν» (ἢ, δύο 
χ σγμμείωστα ὅ7 ᾿Ωρικίαν λέγει )γὺ συλληηη κῶς λέγ.) τὸ ἐχῴτε- 

τὴν χτὶ Μολοήὺς κὶ Θεσωρα- 9.) ὁ καὶ ἄπεν ἑκέςι; ὅτ ὁδὶ 
πρὸ ὕπειρον " αδεὶ ἣν χὺ πόλις πλήϑες εἰωδε λέγε. πορήσει ὃ 
᾿Ὡεικως, ὡς περ έγραπῆομ; ἡ λι- Ζῶτο χὺ ἐν τοὶς μ χαῦτα ̓ χἡ ἔσί 

αἰω᾽ Ὥρικος ὯΝ Ἡρφ δ]ον». Θεσν σοι ἃ τὸν ΤΙ "ὦ ἰδὲ τὸ ἡ Ἕρμο εἰ. 
περτικος, ἢ καὶ Ἤσαρωτπχός. ὡς Ὅπ ἡ 45 Π 
πέρφ]α, ὃ τὴς Ἑλλώδογ ἔλαξς χυερίως γερῥόννησ Θ᾽» ὅμως 
“ἰὼ Θρῴκην; ἡ τὴν ̓Ωρικίαν " νὴ Ο- υδῷ λέγέαι,, ὡς , 
πὸ υδρ ἐ ἐῷον, τὴν Θρώκην᾽ τὸ ὃ βεαχὺ τοιαὐ τῇ ὅσα αὶ τὸν τῶ- 

ξασέριον, τὴν ᾿Ωρικίαν δηλαδε. μὸν δηλαδὴ, τοτέςι σὸν δλι1»- 
Ὅπ ἡ ̓Ελλὲς “)ασὴ ϑαλοίασῃ ἔ- ςτίδιον αὐχένας τὴ ὡς ̓ ϑαλασπίοιφ,, 
ζως,. τῇ Αἰγαΐῃ πε χὺ τὸ Σ,χε᾿ ΧΤΙ τὸν Διονύσιον, ἐσεμμένη κόλ- 
λιχῆ ς ὧν ἐχάση ἄνεμον ἔλαχεν, στοις ἔνϑα χὰ ἐνδαω᾽ ὅτ ταυτόν 
εἰς ὃν ἀφορᾷ" σὸν ῥασύειον ΞΖ ἡ ὄξει ἀὠμφίαλ᾽.. ὦ ὅρᾳ τὸ Ξ 

Σικελικὴ, Αἰγαίη ὃ τὸν εὖ, 29". σεμμμένη, ἐντὶ Τὰ κυχλομένη. Ὁ, 
τὸν 5). ἑσσέοιν νειοῦ. Ὁ ζέφυ- ἔσιν ἐγτοῦ ϑα κλλίον ὅτως εἰ 
ξϑν χαλ. εἰῶτά φύσιν, ἐρε 1" ων δὴ σαν. παρ ἀνωτέρω ὀπὶ τῆς, 

ἡνκῶς εἰς ἐτυμολογίας ἀνόύφεσιν. “Ἑλλάδ- ἔφη; ἐζῶςς δὠτὴν 

ζέτυξες γ ούπεν͵ τινὰ ταυτόν «δγοσεῶς ϑαλοίοσοαις εἰ πτόν. χἡ δα, 
ἔξι πιὸ ἔσχε στε. ἄνεμ, ὡς ἐ- - Ὁ το υδὺ ὀγομέάζε «ὃ νῆσος. πε: 

πὸ ζύφε, ὕ ὅδ: τὴς ἑαπέοσς, ἕξι, λοτ Θ᾽ 3 λέγε, σιὼ τὸ τὸν Φρύ- 
γω 

Ε 



ΠΡ ΒΕΡΒ 

γα ἢ Λυδὸν Ἰπέλοπο κυριεὗσαί 
ποτε αὐτύδι,. ὠπιγαμξ εφσαντο, 
Οἰνομάῳ. λέγέαι ἢ ὁ μόνον 
συωδέτως. Πελοπύννησί Θ᾽. ΕΝ 
ΔΆ δύο, ν. ὡς, “Εκῴτόνγησοι» 
αἱ ΖῈ ᾿Εχῴτο, ἤγρυω ᾿'Δπόλλω- 
»Θ. νῆσοι" ιὠνλὰ χὺ πλῶς, ἥ- 
τοι ὠσυυϑέτως, ποτὲ υϑὸ Τιελο- 
σία γ» ὡς «ἰϑᾷ Εὐειπῖδῃ Ἅ;- 
εη]αι" ποτὲ ἢ νὴσί(θ)".. ἐς αὐτὸς 
δ᾽ Διογύσι: ποιεῖ ἐν τῷ «ἰεὶ 
᾿Αρχοΐεων λόζῳ. ὡς τῆς () ἱτὸ φχρ 
τῷ Εὐξείγε ὕδωρ σόμα τε ἱπλὼς 
λέγει;". ΓΝ τούμα “Πόν7ὲ, συωδέ" 
τως. ὅγω, Ὁ. τὸς Θερμοο πύλαι» 
πύλας εὑπλῶς λεγρυϑμας σὔείς- 
κομδῳ. ἔς! ἢ κί! τὸν ἰὼ μὸν ἡ Πε- 

λοπόννησος. συμεχὴς, Τὴ τὴς Ἔλ- 

λάδι" πέζῃ. συμάτῆει γὺ ὃ τό- 
-΄΄. ἐκεϊν, Θ᾽ Τὴ ᾿Ἑλλαΐϑ, ἣ 
ἔοικε. πλατείνε πετοίλῳ μυνεῖ- 
ζωνπὶ. ταγές:, χα μυὸς κδδν ὭΣ 

νέμδμῳ χὸ λφηειυομλύῳ, Ἂ σὲν 
ἄκρον λιῦϑῳν» ἥτοι. χα σὸν χα- 

λὸν., ὃ τὸ φύγον ἤρτηται. χὴ 
ὃ μδρ Ἰϑιαὸς, φησὶ, τὴς ΠΕελο- 
ποννήσε. δ. Τερσειξοικον « φεο)-, 
ἜΑΑμαι, φεγὺς ἔοικε τῷ ὦ χρω 

ς ̓ Τῇ ως (ἃ ζεφύρριο, ἢ 

ἘΝ ΤΡ ὧν, ποία μα" 
Σ αζόμϑω 6..." ὡρ χρῆσι 
ΟἿΚ ἄμφ ω 

Καὶ ὁ ἃ 

ΤῊ ΣῈ Σ. 
μόσχῳ ΓΝ φύλλε, βύρφει Θ᾽ ὦ ὧν, κ 
κοιγὸν ἐφ᾽ Ἑλλάδι; Ἰχ. ἐρεῖς 
δῶν" (ὡς τῇ τὴς Ἑλλασδ᾽ χτὶ συ- 
γέχειαν ὀυδυς κειυδμης, ὡς ἐἴρη- 
ται, (ζῇ τὸν ἐδρμόν) ἡ δὲ τὴς 
ἔσω ἡπείρε αδείριεδος τῷ πδλιμςς 
γήἥτῳ φύλλῳ παρέοιχεν; ὡς πολ- 

λὲς ὠπιχλάστις ἔχϑσα χὺ χόμ- 

πες, χὺ ἐϊκολπτύ μα α; χῳϑ᾽ ὅ- 
μοιῦτῃτα τὸ Τῆς πλαταν ὁ φυλ- 

λα. διοὸ χὺ ὃ Πίνδεξος πολύ- 
γγαμηῆον μυχὸν λέγει τίω Πε- 
λοποόννησον. ἰκρόπολιν εὲ τῆς 
Ἕλλαφο. οἱ πολαμοί φασι σἰμὶ 
Πελοπόννησον. ὝὍρᾳ δὲ τὸ τὸς 
ΛΟ ἐρείεϊων;, Πἄρδο ὡς ΓΝ 
σέως πτιοδς. εἰρη αι δὲ ὡς φεὶς 
τὸ, Πέλοτ . γῇσ Θ᾽ δπηει, ἐ- 
κόλεϑα γὸ ἰλλήλοις τὸ ὁσηῖξιν, 
χὶ τὸ με ερείφοι. δ: (γέ]αι δὲ χ) 
ὅπ ἐδϑοθᾷ σόν ὄξι χωταί τε μῆκος 
χὺ χτὶ πλάτῷ᾽, ὅσον χιλίων ε- 

σεακοῦσίων ὡν Ὁ ὅτι χύχλῳ 
πϑείμυεϑος συ τῆς μὴ χῳταχολπί- 
ξ ον Τὶ μϑρςς τεβάχιο οἠλίων ςαφων» 
ἢ χἡ πλέϊόν π’' κατακολπίζοντι δὲ, 
ὝΝ πὸ πεν)ακιοή ὁλιὰ ἑξακόσια. 

᾿Τραφυλλίδίθι ἤϑοεα δοης) 
Αλφειος ὁδαῦει. 4ΤῸ 

ὁ Μεσζω ῳ “" Ἐύρῳο " 
Δ σέηϑγεν ἄναξ λυζέσι ῥέεγρα. 

Σ Ἠλείων, ὁ σι᾿ “Τ᾿ Αμωκλαων ιϑύγα τερνᾳ. " 

499 Ου]5 συ] άεπὶ δὰ ζερῆγγιπη {| ΤΊΊρΗΥ "15 (ες ἕογιας, 419 ὯΙ 
ΔΙ ΠΟ ΠΠΠΠΠηι5 Ππανίογαπα ΑἸΡἤει5 τξοῦ ἔαοῖξ, 111 Πινη[ι5 ᾿Βιυιεητίς ἃ Μ. 
Μείξηϊο Επγοΐα : 11:5 (ὐυἱ φηλῦο ἀὉ Αἰξα δμηϊέζιης Πιιθηΐα : 153 Ατ- 
4 ἢϊς φιΐάεπη ΕἸεογαπι, 116 νεγὸ { Αὐπγ οἰσροντπη ξεγγατη {δομξ. 

κ Οπ πρὸς ζέφυρον τὴς Πελο- 
πονγήσε ᾿Ὶ Ταειφυλὶς γῆ» μεεὲς 
Ὥς Ἤλιδι», ἔγϑα ἐρᾳτεινότα.- 
το πα Σ ̓Αλφειὶ ς δδευ4, οἐ 
ζόμϑμθ᾽ κα «ῇ Υ" Μεοσηνΐε “ΕΥ͂ 

ἄμφω ὃ ἐκ μιῶς χεγὴς ἀναδλύ- 

ζοντες 2 οἰζοντω, τῆς χαλεμϑῥης 
᾿Ασέας: διὸ χἡ γοφόφοισι τὰ ΩΩ 
ἐντράφων ὀρϑοτερα. ΟἿτ᾽ ἄμ- 
φώ ̓Ασέηϑεν οὐ ρἀν τλ τ ἐϑρα, 
χὺ δῖς ἩἬλείών, δ᾽ Αλφφύς᾽ "δ᾽ ̓ Α- 
μυκλοίων γβόνα σέμι, ὁ Εὐρώ- 

“πτ|39 

77 

Επὺς κ 

ωρὸς ζίφυ- 
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ἢ ἐὰν ἐμᾶ 

41:9. Εδιά1ς 

[40,777 
Ογπεοί, ράγ- 
{το 



"ὃ . ΕΗ. ἈΕΨΞῚ ΘΓ 
παρ. γἡ ὃ γεω[ροίφος δὲ φήσιν ὅπ᾽᾽ Α: 
σέα κώμῃ Φ μεγάλης πόλεως ὄχνς 

σῳ δύο σηιγοὺς, οἰ ὦ ὧν ῥξωσιν Εὐρώ- 
τὰς κὴ ̓Αλφειύς " οἵ σεξ σὺ 
γίω »αἰνατέλλεσι “Ὁ συχνὰ σεύτίγα, 
"ὃ τὸ ῥέϊϑρον εἰναδείξαντες, ὃ ΤῸΝ 

γίνετε Λακωνίκας. ὃδ.3 ΕἸ, των 
ΤΙ ἐσεζγίω κατάγε.) γι, ἤτοι εἰς 
τω ὑμνεμϑμίω Πίσεν, ἥπερ "ἢ 
ἑγὸς ̓γεσφεται σίγα; χὺ ἀπτὸ ̓χρή- 
νής ἔχει ΓΙ ίσης το ὀγοίλου; αὐτῇ 3 ἡ 
χρήνη ὅτω λέγεται; οἱὀνεὶ σίρρὰ πὴ: 
ὅσαι, ὅ ὅξι ποτίσρα" δὲ Τὸν πί- 
σὼ μέλλογ]α, ἃ ἡ χρῆσις 
Τπινοδαΐφῳ. μιετειξυὶ Ἃ ἡ ποι δύτη 
Τησω "Οοσὴς κὺ Ολυμπα, δρέων 
{Πελοποννήσιοι κῶν ὃ ομωνύ μῶν τοὶς 
πὰρ -Ὁμήρῳ Μακε βνικοὶς ἢ 
Θεαλικοῖς. ὕδωρ δὲ φασι πδεὶ 
πε τὸν ̓Αλφειδν᾽ τῶ, ̓ ὅαῷ ἀλφὸς 
τ ὅϑεν τείχα χὰ ὃ ὃ ποτα μιδς 
ἐΧλή ΘΗ, «λεονασμιῷ τὴς ΕἸ «)φ-" 
ΘΟΎ ΤΟ, ὡς ὀὴ 45 εἰβμνλόρ μος "ἢ: 
ἦν ὃ διμοίων. αγαδὸ ν᾽ σέ ὅξι τὸ 

ποιϑτον ὕσωρ᾽ καὶ εἰς αυχὰν χἡ λει- 
“ἑϑας, ΜελαμποδῶΣ βησαμό 
νὅς φασὶ, τὅτοις τοὶς ὕσωσιν εἰς 

' χα ϑαρ μὸν χη Ζὰ Πρρίτο ϑυγω- 

11 Αι πτϑειγ»ς. 

Τέρων, ὅτε ἐμάνηξ,. ςεο]εινὸν ἢ ἯΠ 
ὃ Διογυ σι Ὲ τὸν" ̓ Αλφειδ. χαλέ,᾽ 
δὶ τὸν μυπευθμῆμον τὴς Σιχελι- 
γῆς ̓ Ἄρε ϑέσης ἔ φῶτα; ἡφ 5 φασὶν, 
ἐρῶν, ξὼς εἰς ξχείν ὦ ὃχ: ἔΠελο- 
πογγήσε εἶναι δὲ φυσι. )λυκιὶ ἐρᾳ" 

ἐκ ὃ μέσην᾽ Ὁ ΡΩΝ 
ἘΠΕ ἐς ᾿Απιδομῆες τ Ὑτ} ᾿ς ρα πλίω 

οὴς ἀμιγὲς ἅλμῃ ϑωλαΐοσης. 'φυκὶ 
λαϊοσῶν τὸ ῥέϑρον. δ: Ὁ γωγρῴ- 
φΘ- καὶ τὸν ἃ οδν ἷ ἰδληῦν αὐπόδη 
ἐφυτετιμῆσοι! φῆσιψ. ἧςορέϊχοί. υϑ 
καὶ ζῆλόν" νᾶ ὁ αἰπδὶ Νρρβαί) σε. 
ποιόν τινὰ ᾿Αλφειδγ: ̓ὠνολιδίσ-: 

ν᾿ 1 ὅρη πινο" ̓Θλύμωυπτο: χϑ ἃ 4: 
γδρω, δὲ ᾿Ολυμπιακὸν υε 
ΧΉ ̓ μἰμυῃδιν: α" ἐν Ἤλιδ,, τως 
φυλίᾳ δὲ χὶ Τριφυλὶς γὴ λέγεῦ, 
ἡ χα" γῆλὶ)ψν, διαὶ τὸ ὑπὸ θὲῶνο 
τινῶν οἰκί ϑέῶ αὐ φύλων " ᾿ {ὧν οἷς 
ἃ Πυλὶοὶ ἰἰϑα γυεϊς, χρῷ ἑπήλυτ 
εἰες Μιψυοῖ; ἢ πὸ Τειφύλε. πρὸς 

Ἱ ἀλανενή, Μεοσήνη ἐὲ᾿ αὥτη χώ-: 
ἐφ ὅδε Λακωνική, ἧς ὥπο' νος. ἥ 
Σικχελικὴ Μεσσήνη," Ζάβλη. υΐ 
πότε λξγορβύῃ ὁ ὠρκείγη: ωδταζ αλῶς 
σὰ δὲ τομἢ ορίο, εἰς Μεοσήνίω, ὡς 
951: ἰσορέϊ. γεούφε:) Ξε 
φῦ τοὶς ππλαμοὶς δὶ δύο “"ὰΣ ὃ, 
ΧΥ δαὶ ταυτί λέγέαι:δ' Εὐρώτας, 
Μεοσήμι)-, ἡ δὲ ἬΛΙς) ζω Γ 
οἱ Ἤλέζοι, : δ)αφορείται. ἐπὰν τι 
“γόϊ χχῶ ἡ δωσιως 2) γ0.. ἀπὸ 
ἀκίξζω, πὸ Ὑ ἀοράζο; ἐν τῆν ὭΝ: 
λὸς ὀκέϊ ἐν γῶν, πὰ ᾽Ὁ- 
αυλαπῖ. ον τὐθεηιζος" χὴ ψιλδ), 
μάλιςα, σὰ τὸν κανόγᾳ τὸν λέ- 
γρν)α πὰ “ἢ φεὴ 18. Δ᾽ ψιλϑῶς. 
φασὶ «δὲ. «ἷε). τίω γιμαὔηρῃ, ᾿ 
λέν. ἡ μμῦγες μὴ ζιρδδλα Ἐν 
φανεξϑν' “ἄζπον, εἰλλ᾽ ΩΞΑ 
Ἰαπείξαε, ὥς φήσιν ̓ βρύδηβε, Ὁ 8, 

χα Ὁ ΜΌΝ 
,οἰλίω, χθόνα να! 6 ττυθσιν 

Ἐρυμαγσς. Ω 
5. Ἐν εἰ ὡ)εὼ Μέλας, δ ΚῊ. Κεριρδιο ἵνα ρέει ὃ δος Ἰχων;. ̓αἱό 

“«ᾧ ὠγυγάθι, 
-ς 

εὐ, ΕἸΝ πγούτα σπϊοήη ἜΈΙΝ ΟΑναΠῚ Εϊηξνα ναβος ψάλῃ 
ΔΘ 65, ΠΡ ΒΙ,ηξ 41: ᾿ΑΥΟΊαςϑ Αριὸ 

Διό ΠῚ ΜΘ ος, δ᾽ ΟΥδέῃὶ 5; 
ἘΠῚ τη ἐρῤίρης ῬΟΥΕΡΙΤΩΣ ἃ 

υηκυί ΕἸ πὴ ὕδασι Λάδων: Ρ 99 
ὼ 

ἀραθην. ἴῃς 



- 

Ὅπ᾽ ̓ Αρκάδες “«ἰεὶ μέσην τῖω) 
ἸΠελοπύννησον » κρίλίω γβύνα 

Ἰ γαΐεσιν ὑσὺ ,Τὸ ὅρος. τὸ ᾿Ερύ- 
μανϑον.. ἂψ ῷ χάωροι πολλοί. 0- 

9.» τὴ ὁ ᾿ἘρυμάνϑηΘ: χδαδος. 
δ ατανεν δ΄ Ἡρακλῆς. ἔνϑα Μέ- 
λαῷ κ᾿ Κρξϑις ἃ Λάδων ὅ- 
ὥν. ἔξ! 3 τ Σικελικὸς ποταμοὺς 
Κρῷϑις "ἢ χἡ πδϑοὶ ̓ Σύξαριν ἢ» ὡς 

β υὐο μαρία ἤτοι αἷεὶ τὸ Θύ- 
διον. ξαγδίζει “δὸ λϑομᾶδες. 
Ἰσέον Ἔῳ χἡ Μέλας πυταιιὸς 
ον Θ. ὅτὸς δὲν, ὠλλὰ κἡ Θρᾳ- 

χικὸς. Ὁ ὃ Μέλας; χόλπ-. ὁ- 
αδελ πίω Αἶνον. "ὁ 

5 ὃ ποταμὸς Μέλας δεῖ. 
"ἃ “«ἑεὶ σίω) Τεγχίνα Ὁ» ὡς Ἣ- 

ἱσὸρεῖ. τοῦ ὃ ᾿Αρχάῖ- 

εἴς ὃ ὃ Διονύσι Θ᾽ υϑὲ ᾿Απιοϊωνῆας 
χαλεῖ, δ γεῶώτεροι δὲ ᾿Απιδόνας, 
ΧΤΙ σὸν γκω[φοφον, ὁπό πνθ᾿ Α- 
πιδ' καὶ ἡ γμυικὴ κα ἽΑπεως ̓ 
εἧς ὅ ὄφις ὄφεως. ᾿Ἄμαςεις ᾿Αμά- 
φξέως,᾿ Ζόάμωολξις Ζαμόχξεως" οἱ 
δὲ φασιν᾽ ὅτ ἼΑπις ὃ Φορωγξως ἃ [η 

᾿Ηπείρε ξλϑων πήλλαξε τίω) 
Τ ἐλοπυννησον ὄφεων ὑχλουΐτων, 

"ἢ ῴκησε “εληζω ᾿Αρλϑ,γαρ. εἶφ᾽ 
δ Χὺ ἡ. Ἱπελόποννυ( Θ΄ ὅ ὅλη» ᾽Δ- 
“πα, ἐχλήδη" ποχέ αὐτὸν 
᾿Απεδδονῆεος ξαιρότως οἱ ̓ Αρχά- 

Σὲ λὰρ᾿ οἷς ὃ Απις ῳκησεν᾽ ἅ 

ἣ τ Αἰοῦλθ-. “μη, εἰπῶν, 
«Ἀπ; γ5 8 ἐλϑὼν ἐ ἐρ πόεας͵ Ναυ- 
ὁ παχτίαι. χὴ ̓ Αῤῥιαγὸς δὲ φησι, 

41» Ἔυς αάοιη πη οΥιθοῖθιη, 
ΤἘοΟϑὴῆσ -λυζει 

ΠΕΡΙΗ 

{ἰπσαὶχ ἀοτί!η) 

ΓΙ ΣΕΔΦ. 

“ χλυτὸς "Απις, Ος δ᾽ ̓Απίων ὃ - 
“φάπζε, χὺ ὠγέρᾳς ᾿Ασιοϊαγῆαι. 
οἱ “έ φάσιν ᾿Αηΐαν χὰ ̓Απιδα- 
γέϊς χληϑύῶσε. χα τοὶ ςερησιν τὰ 
πιέϊν, γἡ Δ σιδοίκων, ἐπεὶ μὴ 
εἴ γεν ἡ: χύρα: 'πίδαχας τίωὐ ἐςφ- 

δ, ἀλλ᾽ ὡς. “λέγει Καλλίμα- 
χός, ἔμεολλέν ἀὔυδορς καλίεί᾽ 
ὡς δύναδος διαὶ Φῶτο κχὶ αὐτία) 
πολυ δνψίον λέγῶς, ὅϑεν κ᾿ ̓Α- 
ζἰωὶς ἐχαλέν τον δὶ τί ἀζίω, 
ὁ ὅδι δαὶ τί ξηρασία. "ἃ ἔ5- 
γ᾽ οἱ ̓ Αζᾶνες. αὐτόϑι μέχει 
γἡὺ νόν ὅ ὅσω λεχόμλροι. Ἰςέον 
δὲ ὅ ὅτι ἀπτὸ ᾿Αρχῴδιον ὠνόμιαξο, 
ἡ ᾿Δρχαδία;" ὑπ Διὸς ἡ Θέμω- 
ΓΝ χὰ ὅῃ χὶ Πρμαργία ποτὲ ἐ- 

χλήϑην χὺ Παῤῥασία, γχ Δυνεῖδ- 

γία9᾽ ὃ Γιγαντὶον ἃ Αζανία. ὅ- 
τὶ δὲ ἡ «ροσέλϊονοι λῴγρνῇαι οἱ 
᾿Αρκάδες, δ) τί) παγυ τὸ ἐ3- 
νὲς ἐφχολότηποι». ὁ Λυχόφρων ἷ- 
φορεῖ. Οτί ἐν φυσὶ ςἤχοις μετέ- 
λαζε γρργῶ. ν ποικίλως Τέοσειρῳ 
τοπιχεὶ ὀπιῤῥήμια τα, εἰπὸν» Ἔν- 
ϑα Μέλας, ὅπ Κρφίϑης, ἵ ἕνα δέει 
ὑγεθς ̓ Ἰάων, ἦχ χα ὠγύη θ᾽ μῃ- 
κύγνετοῦ Λάφων. ᾿Ωγύγεον εὲ τὸν 
Λάεξωνα λέγει» δ)εὲ α{ε: Φξὶ »..- 
πῷ ἀρχομολογέαν.. μ ὅϑος γὸ βέ- 
λέταλ φφφτίω ἄνϑρωπον εἰς αὐ - 
48 χἡ γῆς μές τί Δάφνίω. 
Ὠγύγθ: γὺ, 
τω ΠΈΡΕΝ γϑυνήσας ἀἄνϑρω- 
“τον. 

ἅ, Τρ Υ ᾿Αργείων ἃ ἄρρσι:; Φ ἐππι ̓ Λακώνων" 

Ἴ (ὰ ἐς " ἀν]ολιΐω, ἢ σὶ᾽ ἐς νόπον ὅ εἰσορρωίᾳ. 

οἱα, δι᾽ Ἴῶὥ μια" γονήν «ὅθι οημέασι δ τολαοσο!» 43 

᾿Ἔφυρης αρκρῦ 9 ποτὶ ζοφον, ἥ Ἢ ΠΣ “δΡ )ᾶ- Π"} 

δ ννετ τίου μῶν πε Σαρωνίδὸ, κακ)αίσκοσι, ὑΣν 

Ῥιρρὲ νογὸ Αγρίνογηπη 8ΓΆΓΙΟ [ἀτνὰ ] δέ. ξογια ΓΙΔΟΟΠῺΙ 
114 γετὸ 1η δαί γον ρει 

οἰτυμίσοσι εἴ πιδῦία. 

451 Ὁ Οὐοά: 

ἥτοι “παλαμὸς, δ᾽ 

"α δα 

ὶ τΥ ΣΆ 
ἢ Δυΐαεγων. 

“Ἢ, 



δ. 

80 Δ ΟΝ ΥΣΊΓΙ ΟἹ ΥἹ 

ω ϑύγες (05 41τ  (Λποάαπο σοηίτα Ἐρἤγτγεπι { Οοηϊηίπυπη } νεγῇις οααῆατν 
᾿πιῤίαξνμ φιούᾳ; δἀογξυτη 453 Ἐχιεπαϊέιτ: φιοά Δαυιδ) ὃς δὴ Οηΐζα Πα γοσδηΐ, 

ὅρη τὸ ἴΑρ»ε μὼ εἰς ὦνε- 
τολία) διῷ Ὡς, Πελοποννήσύ, 
φρὸς δύσιν δὲ ἥ -Δωκεδοάμων. 
᾿Εχατύμκολις δὲ ἡ ἡ "Λακωνικὴ τὸ 
“πλαμὸν. καϑα ἡ ἡ Κρήτη, λέ- 
γλτει. «ὴὸ γ) ταὶ “Ἑχατόμξαια, 
ὡκεέϊ ἐϑυετο 2 σωτηείᾳ Δ το- “ 
σότων πόλεων. μία δὲ ΕἸ" ἐχῶ,- 
τὸν αἱ ᾿Αμύχλαμ». ἃς ἔκτισεν ὑὸς 
Λαχεεῖαι ῥίον Ὁ) ὃ ὃ ᾿Αμύχλαι. "Ἂς: 
σέον δὲ ὅτι τὸ ΓΑΙ) Τῦτο πρρέ- 
“έ ποτε δ ς ἐν τῇ Ἑλλασ) χώ- 
ρῷ πύλξων, "ὦ μέλιςσα δ)εκ τί 
εἰνδρείαν ὧν αὐτὴ. χα τ! δὲ τὸν 
Ἡρδείστον, ὑ ἤκεσεν “ποτε τῇ “μόσι- 
χοὶ ἘΩ προῦτοι Δ “Ἑλλίωώων. 
χα χεϊνο. δὲ χρὴ εἰδένοι, ὅ ὅ7} ὅχ, 
Ἔ ν "ΑΕ. ὄξὶν,. ἀλλιὶ διάφοῤξᾳ. 
τό, σε ΧΊ! σία ϑοπόννησον, 
“δα ὃ Σοφοχλῆς κὺ ἼΑρΓΘ᾽ πᾶ 
εἰκὸν λέγᾷ»" ᾿Απίαν γίω. 
χλήϑη δὲ τὸ οὐτὸ "ἡ ταρηανρε 
ἄςυ ὠρ τὸ Φορωγξως. ὠνο- 
μιώϑη δὲ (ἢ Αἰγιάλεια, ἔκ νος 
Αἰγιαλέως" Ἱππύξο7ον 5 "ὦ 
αἷωὴ κ ΧΣ Ἴασον, ὑπὸ Ἰάώσε τινύς᾽ 
χὺ ἀξ μῦ: σιὼ τὸ μὴ πολύυ- 
δον εἶ). ἐλέγετο. δὲ, φασὶ, χἡ 
Θεηαλιχὸν ᾿ ΑΡΓΘ᾽ ἡ νὸν Δά- 
Εἰόστι, χὺ ̓Αμφιλοχιχὸν δὲ ἄλλο. 

γἡ α'πλῶς εἰπέϊν, εἰς ἕνεχα τό- 
σας οἱ παλαμοὶ τὸ Ας[Ὁ᾽ ὠς- 
σρᾶσι᾿ λέγογῆες χἡ ὅτι πᾶν ο4- 
οεἷδν σειίον ὡρσιϑαλάοσιον, ἼΔο- 

[ο: ἐλογεῖο. ὃ ἢ γεω]οφ Θ᾽ φη- 
σὶ» ὅπ οἱ νεώτερφι. χὺ μἀλιξα 
Μαχεύδνες (ὁ ,Θεπαλοὶ, ᾿ Ἄργος 
τὸ σι μον φασί. χὶ ἡ ὅλῃ δὲ Πς- 
λοπόννηί (Θ᾿ ΩΓ, τὸ Τὸ πὸ 

Ἄυοτ, συλ μὲς ἼΑργε ἐχλήϑη ποτε 

ὦ σὲ γιι [ράφι ὅτω χ, “ὐἰδὶ τό- 

“σε Φησὶν; ᾿Αχοκὸν ᾿Ἄφγ Θέ ἐ- 
“ χλύϑη ἢ Τε ὁλῇ 1’ λοπόνεησος, 
᾿ς" κἡ ἰ]ίως ἡ Λακωνική. τὸ γῶν 

'Κοεινοτακὸς κόληθ', πρὸς αὐτὸ 
-γοὶς δὲ, ἣ Σαρωνὶς ϑεύλαοστι. ὁ- 

: ΠΣ σι ποιητὴ. ᾿ς αδεὶ ΓῚ Μὰ 
᾿ νελαΐε λεχθὸν, ἢ ἐκ ἦΑρ Θ- 

ῳ ἦεν ̓ Αἰχαϊκοῦ, « ὠντὶ τὰ, ἀκ ἰωὐ΄ 
τνἤ τὴ Λακώνικῇ:- ̓ ἐντεύϑενς Ὶ 
ς κὰ ἡ “Ἑλένη ᾿Αργεία, λέγεπω 
ς μανοὶϑ ἐδὲ λέγει. χληϑέιαί πο: 

τε τίω Ττελοπύνγησον, " ᾿Αρλος 
Ἷ : Ἴασον», ἡ ̓Αχαϊχὸν; κα Ἵπσ 

ὅ πιοῦν, "ὁ Ἵσσόζοτον-. τὸ δὲ ποὺ 
Ἄργες ἐϑνικὸν; (δ, μόνον. ἌΡ: 
γ16-. ὡς φώσιν οἱ παλαμοὶ, ἊΜ ἰ 
λα "ὸ ̓ Αργόλαι», ἡδὺ λώεφμ" 
»ρλίς. ἐλέγετο χα τι ΤΑ» , 
ἰδίως ἅγχως ᾿Αργρλικόν. σοὶ , 
ποὸς πλάρες σῷ ρηϑέν] - ἰὼ 
Ζῷ ἘΠελοποννήσιακο αδελξ ρομίε- 
σαι χλύζοισι, «εὺς ζύφον μδιῥ, 
Τῆς ᾿Εφύρης ϑείλασσοι» ὅ ὄφιν, ὃ 

ΟἿ 

τι δὲ ἜἜφυρᾳ ἥ Κύρινϑος λέγ : 
Το, Ὁ ὅπ χἡ ἄλλαι εἰσὶ πόλ ᾿ 
χαυ τῆς διμώνυ κοι: ἐν τοὶς εἰς τί 
δύοσειαν γέγεατῆωι. Σαρωνι- ̓ 
κὸς δὲ χόλῳ, ἢ ὡπὸ Σάρω. ἣ 
ν᾽. ποτε μοῦ Τριζιῶθ᾽ ὁπ: 
Θάλλον]). εἰς αὐσὸν, ἢ ἐπα 
Σαρων τὶς κυνηγὸς ὀπεδυώχοι 
συὺ. «κεῖϑεν κατενεχθεὶς εἰς πίω 
ὑσυοκειμϑύμω κῳτέπεσε ϑαάλασ 
σαν, Τὼ ἰπεπνί γα. ἅγω χὶ Ἴχῳ 

ὅ9ς πὸ [χῴρίῳ ἐναποπνόξ σας πῇ 

λάγει» ὡξ ὃ ἑσωτὰ ὀνομαξ εἷς δέ. 
εἶχα. χὺ ΑἸσαρρς δὲ. ὡς «ρφὶ 

εύρηται, ἔλαφον ὠπισδ)ώκων: 
συυεισελθωὼν αὐτὰ εἰς ποτα δὸ 
αἰεὶ Κρϑτωνάς χὺ ἀτοπνιγεὶς, τό 
ποτομῷ ἐγαφῆμε τὸ ὀγομίῶ, ΔΙ 
σάρῳ χλὴηδ ϑένή, εἶτ᾿ ἐκεῖνα. οἵ ὁ 
ἀλλῶς τίωλ τῷ Σαρώγίκο σε 

χὅ8. χλῆσιν αὐπολοροὖντες» φά 

σὶν ὅτι Μίνως λαζῶν , τὼ Μέγαρι 
«αὶ Σκύλλης τῆς Νίσε ϑυγαδὴ 
ἐροοδΣεἰσῃης ΗΠ ὃ ὑποτεμέση ς ε 



ἐν “4. - 
ἣΨ 

ΜᾺ γηὺς τί παύοσότιν Χὴ Χ) παδρ- 

τ, ἀφῆκε σύφεδος, διὰ διυλάσ- 
σὴς γἡ αὐτὴ αὐτὴ μὰν εἰς ὄρνεον μ6τε- 

γήϑη; ὃς φησι Παρϑένι᾽ ὁ τος 

“ΡΝ 

ἡ»Ἀν"- 

“ 
Ὡ 

2 

Ὁ; φοῆς ολ) γος ΓΝ Πέλοπον - 

σιαχοΐ Ἰῶ μοῦ τὸ ̓ΑΠ κὸν δι» 
ς » ἔνϑα, ποταμὸς φέρετοι Ἢ" 
δ, ἄ πυλλοῦ ἄξι᾽ λόγι, 
3) πεὶς χλειγαὶς ̓ Αϑύωας “- 

μΟ ὅδεν; φησὶν. ἥρπασε 

; υγὲ Πορξαν᾽ Ὡρείϑυαν, τί ΖΦ Ἔ- 
» ἤξως. Βορξας ἢ (Σ βασιλάς 
τω ἡ Θράκης εἰ οσαξ ᾿Αἤικοῦ τό- 

Ἐ γυμαίε βασιλίκοῦ " εἰ καὶ ὅ 

μῦϑος εὐ πίω ὁμωνυμίαν, εἰ πο- 
γασύσοως τὴς γῆς τὸν ἄνϑρωπον 

7 υέμωσϑ͵ καϑοὴ κ ̓Αἰδωνεὺς 
“σιλεὺς οϑὸ ἰὦ,, ὡς οἱ ἱ ἐνριξέςε- 
, μχρ ̓Η Φείρε τὴς ἐν Μολοτ- 
ἄωχαι ὃν χἡ Περί ες ἦλϑέ; 
γησεῦὶς. διὰ τίω) Περσεφό- 

γδω. , ἀλλοὶ οἷ χὴ ὗ ̓Ηραχλὴς, 
ν Κέρβερον κύνα πολλὰ ὦ- 

ν) ὅ ὅμως ἢ κὴ ἐμείν Θ᾽ ὅ ὅ ᾿Αἵ- 
ὠνευὶς «δ᾽ ὁ μιοιθτια, κλήσεως εἰς 
Ἷ ΨΥ "ματαλαμξαάνε), γἡ εἰς 
πὸ » ὑσὺ γίωῦ ποις μυϑο[ρφίϑοις 
μετ αὶ ἐττι Πλότωναι. Ἑρμείας 

Πλατωνιχὸς ἘΥΡΙΝ πῶς 
μι φεόϑυαν, ΧΟ, κρήμινο 

ΠΌΡΟΥ ἐὐολίιυ σα ἀνέμῳ. βοῤῥᾷ, 

δῖναι ϑπῳ λέχϑῆναι οἷρ- 

[ηΐτα Δαΐε ἐκούμων αἦ οτἸςπίοπη Ατέος (611 ς εἰξ, 

οὐ β ΤΉΤῊ ΣῚΣ. 
(μετοιειορ φώσε:ς 'χα λεχγόμε- 
νΘ᾽᾽ ὃ δὲ ΠΣ ὦ πιλοηίνᾷ 
ματι εὶς ἔσο τίω χλῆσιν ὑπὸ τῷ 
σύρεϊσι,. ὑπὸ ὃ Τὴς τοι ον τὴς Σκώλ- 
λης χὺ Σκιύγλιαμον ἢ ἔγῃ νὸν καλέ.) 
τόπ) ἐν Ἕρμιόνῃ Τὴ 2] Πε- 
όπου ΗΔ ἔν δι ἡ γιμὴ ἐΐξε εχυ- 
μιν η μὰ πὸ κωτοιποντι ζῶ ἀκ. 

20. λα, γε μίω Ἰῶϑβοῖο -ρ)- ἀυγοῖς ᾿Ατίρζον ὄδαις, Ι] πρόϑε 

δὶ ϑεσσεσιο φέρε() ΟΣ Ἰλιοσοῖο. 
ἂν εν ᾧ ἢ Βορέης πο ὀρήρποισεν Ωρειϑ δ. 4:ς 

εὐ ν΄ 
429. 166. οὔίατη Βοιοᾶς σης 

παϑϑίῶ αα αὐτί ὑσὸ τοῦ βοῤῥᾶ. 
᾿ΑΠικὴ ὃ, ἡ κί ᾿Αϑήνγας χϑ ες 
λέγεται, χὺ ̓ ΑτΕῆς. ἥῶτο μἣδο» ἐ- 
πὸ ̓ΑΤΟΙδὸς τὸς ϑυγαϊβὸς Κραναξ» 
ἐφ᾽ ̓  ΟΝ Κραναὴ λέγεται " Ἐκέῆ- 
γο ἢ, ὑπὸ ᾿Αχυταίων 9». ἢ ἀτὸ 
᾿Ακταῖς αὐτόύχβον( Θ᾽ " ἀφ᾽ ἕξ κχὴ 
») τὸ Λυχόφρονι; ᾿Αχτοῦοι οἱ ̓ ᾽Ατ- 
πικοΐ. ἣ φδφ, τίω ὠκτίώ. ει 5 
γῶνε η5, φασὶν, ὅσης σὐτὴς, πὸ- 
λὺ μέρος και δηχ θέ το εἰς πίω 5: 
λα αστι. εἰὸ γἡ μία Δ δὴ Κε- 
κροσδ᾿ τεοσίρων φυλ. ὧν, Παρξῳ- 
λία ἐχλ θη, χἡ ἄλλη ᾿Αχήαία. ε- 
χλήϑη 5 πάλαι ποτὲ χἡ Ακχτὴν κἡ 
᾿Ακτική. ναὶ μῖω) χα Ποσειδωνία,, 
Ἂν ̓Αὕία. ὠπὸ ὁμωγυίιων «09: 
σώπων. κγχἡ ̓Ιωνία, ἢ ὑπὸ Ἴωνος “Ὁ 
Ξέϑ, ἡ ) Μοψοπία, ὑτὸ Μὸ 644, 
ἄλλα δ 8 τὸν ἐμείντιν Τὸν 75 Τει- 
ρεσίφ, Κραναὴ μβότοι ἥ, ̓Α΄ ικὴ ἐ " 
ῥμονον ὑπὸ Τὰ Κραναθῶ, ὡς ἐβ- 
ῥίϑη; εἰλλοὶ "ἡ δηύτι 7 γραχεια» κα 
πὸ πλέον αὐτῆς ὅρε ἐσιν ὑπσοπέπ.- 

7ωχε. πίω δὲ ἀνωτέρω γραφέϊ 
᾿Ατϑίσα φρεσβυτάτῳ τῷ Κεα-" 
ναῷ δυτῶς φασίν" μὼ παρϑένον 

ὥστιν» ΑἹ ὡραίαν γάμο ϑανδῷ, ϑτί- 
ας λαμωξῶς ὃ πατὴρ» ἀπ᾿ σω- 

(- τῇ ς 
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ἢ ἐστφανωΐγα). 

ΈΡΙγ, 

ΔΈΘ ΝΕ ΣΤΟΣΝ 

τὴς δῦ ὥραν ὠνύμασε. πίω ὃ 
2} ̓ Αϑίωμαζων εἰκοόπολιν» κε 

κερπίαν ποτε ὸὶ χληϑίιδαί φασι» πό- 

λιν ὥσαν μίαν ἡ" ἐπὶ Κέκροπίδς 
ἐμτισμένων. ἽΟπι ὃ, κἡ Ἴωνες ι 
ὅγε οἱ ̓ΑΠιχοὶ ἐνσιλούντο, ἱ ἱσοςεῖ 

ΧῚ ὃ γε] εὐ φ 6) " λέγων, ὅτι χὺ ὃ 

ποιητὴς ἐν , Βοιωτοὶ Κ᾽ Ἴωνες, 

Ἴωνας τῦῦ ̓Αϑύυναΐες φησί. ἡ ὃ- 

τ οἱ ἐν, ̓Ασίῳ Ἴωνες» τὅτων εἰ- 

σὴ χὶ ἄποικοι χὺ διμώγυμίοι. χὺ 
ὅπ τῷ» ἡ Ἰώς (ἤτοι Ἰωνικὴ) εἰγ- 

λεχ- ἡ αὐτή ὄξι τὴ παλομᾷὶ 
᾿Ατϑίδη, ὅπ ὃ ἄποικοι ᾿Αϑη- 

Τῷ σι᾿ ἔπι» Βοιωπῆα τε πέδον. ῷ Λοκελεἄρυφα" ᾿ 
ὦ Μακηδυνίης τεῦ ἡ πόληξ 

Ταῖς δι᾽ ἔγιφαίνονἴαι "ρυφαὶ “ἰονωδγίοι Αἴμ ᾿ 
᾿ς Θρηΐκιο, τῷ δι᾿ ἀνία τ᾿ ποΐς ριπίω ας: ἢ 

Δωδώνης" ἡπειρίθ. ὠπάοῖθα! ὀκτετοίνυςοτ!. 

Οὐ χη σι ἔγι ποὶ σι, 

4:6 Ῥο( ἤπης, Βαροίογή πα (οἰ, ὥς Γι οοΓῖς 6115, 457 ΤΙ ἵ 
{4114 νετὸ ροίξ ἢο5, Μαζεάοηίδηιιο υὐδος, 458 Ῥρ(ξ Πὲς ἀπίεπι ὃ 
Ραγεηΐ νϑγέιοες ἡινοῦ ΖΕ πηι 429 ΤὭγΔΟΙ : Πα]115 ὃ ΓΕΡΊΟΠΕ, αἀ ἢ ἢ 
(πὶ Ζορῆγει, 139 1 οάοηῶς τϑρῖο :πηηλεηία δχίςηϊα εξ. 

ὍὍπ ὅτω πάνυ ἐπέδεαμϑυ ἐν»- 
χοῦ ϑα ἐπελάεικώταα (ἤγουν 
συμτομώτατα) ὁ αϑειη γη Τὴ, ὥς- 
7ε τεοσείρων μεγάλων μηδεὶς 
ἐπγῶν, ΡΒοιωω, Λοχρῶν, Θεσ- 
σαλῶν, Μακεδόνων, ἠρκεῶη μό- 
νον ἀουϑμῦστα αἱ τεὰ προς Ὀνομμοι, 
μηδέν τῇ πλέφον εἰπωνκϊεὶ αμτὴω, 
φησὶ γ» Βοιω δώ πέσον. χἡ Δο- 
κεὶς ἄρύξᾳ, Θερσωλίη, 76; Μα- 
χεδονίης Τε πόληες. ἡ 5 παρεκ- 
ζολὴ ἐρῶ Φξὶ ἐχούςε τότων ὅσα 
ἐν εᾷ ται. ὍπΠ Βοιωτυὶ ὠνομώ- 
ὥς, ἀπό πν. Βοιωφῷ χαλεμέ- 

». ὃν ἡ μήτι ᾿Αρνη λείϑρα Τε- 
χὅσα, «δὶ ,βοῶν ἔϑετο κοξοις᾽ 
ωξ ὅ χἡ τὸ Ὄνομα, Ἡρδς ὡς ῥι- 
φεὶς ἀμφὶ σὺ βθας. ἀπὸ τῆς 

βοὸς ἡ χάξᾳ Βοιωηία τ καλή - 

ναίων οἱ ἐν τὴ ᾿Ασίᾳ, Ἴωνες, δ 

λοὶ Ὁ 0 «ἰδ φὸ τὸ . Θ 
μιςοχλῆφ, “πατέρας, δα οἸων 
λέγων τοὺ ̓Αϑώμαζες, ἱφορέϊ 
ὃ αὐτὸς τὴ ὅτι οἱ ̓ Αϑίωαἷοι; Κρ 
ναοὶ καλύμϑμοι; ὅμως ὠσὶ 
λασγῶν ἐχόνων ἢ ᾧ Ἑλλάδα Π 
λασηοὶ ὠγοιιάζονο " ὀπὶ ὃ 
ἜΣ ἐχλήϑηξ, Κορ ῖΣ 

ἀφο γί) ̓Ἐρεχϑέως ἐμὲ ξ 
οἰ ̓Αϑίμαϊοι τορος 
Ἴων 5 ἢ “5 Ξέϑε ς» 

4}. 
ᾧ, τ 

γησαιδῥης αἰ τόϑι τῷ καθὰ 
οἱ ἢ σειρῷ τὸν βουὴ ᾿ὠνομαδος ὁ 
πον τόσ Βοιωτδθ» ὡς μὴ δγ 
ταῖς «γανοίαις. ἄγαν ὀυκινγή τί 
συμφωνεῖ ΠῚ λύγῳ πότῳ. Ι 

Βοιωτία ὃ ὑς, ὅε ἐσκώτοντο᾽ 
Βοιωτοὶ. ὡς δηλοῖ χἡ ὃ Πίνοαφϑ 
γυωναςικοὶ ἢ οἱ Βοιωτοί, εγὸ δ λ 
γτω λόγ» τοιδτος. ὡς ΑΝ 
γαῖοι μδμ «ἑεὶ ναυτικὴν ἠσόλ! 
τέχνίω. Θεπαλοὶ 9 ) «δεὶ τίω ἱτ 
“σικίω) ς ἡ ἐμπειοίων; Βοιω τοὶ ἢ αἣ 
τίω τὴς γυμνασίας δπμμέλάαν, Κι ἱ 
οἰωυαΐοι ὃ αδεὶ πίω δεφράτικα 
ἐπιςήμίω. ἽὍπ ξγ[ὺς δ] Βομά 
ΧΩ οἱ ᾿Επικγημί οι! Λοκρφὶ» ὦ 
πὸ Ζεφυείᾳ ὄροις, ἔτερρι ΛΟχ ο 
οἱ Ζεφύειοι. ἱ ἱσορέϊ γὼ ὃ γκωγξο: 

φΘ᾽ ὅπ ὁ Περγασὸς «τοὺς δύσιν 
ΕἾΤ 

ν Ἴ 



ΠΈΡΙΗ 

εὗτὰ «γαιφέϊ τὅς τε ἑσσεείες Λο- 
ἽΝΑ τοὺ κχἡ ̓Οζύλας καλεμδύες, 
ἷ χαρφοσοισιν ὧν σφεα) δὲ Ἴ 

ἑ ἐὸν ἀςέρα᾽ ἔπι ὃ κἡ τοῦ ᾽Ἔ- 
ΤΩΤΕ ὅχω χῳλόμᾶψες ὑπὸ 
ὕρως Κνημῶ δι), κειωῖμε αδεὴ τὸ 
ὔρ᾽ τίω ΟἸἴτίω. φ ἢ Επιχνγη- 
ἡ μιδύων μιξρϑς ἐκεῖν 6. τοῦ ᾽Ο- 
᾿ ΠνΤΙας φησὶν, ὅτω λεχομδες ἡπὲ 
 σύλεως Οσοι]θ-, τῆς τῷ Πα- 
᾿ρύχλε πατείδ 6, ἰω σξμγολο- 
᾿ γῇ ὁ Πίνοδχρος. ὡςς συμοικτέον 
᾿ πεοσείρων Λοκρῶν τ) 9. τείω 
 μδρ πωῶτα, τοο᾿ Οπενπας, χἡ τόν 

᾿Ἐπιχγη ρόδες, ἐν ͵δὸ ᾿Οζόλακ᾽ 
ἘῚ εὲ, τσ ἢ Ἰταλικὸς, ἤτοι 

ΕΝ 9 

Επιζεφυοίες. οἱ ὃ ̓ Οζόλαι 
τὴς σηπεοδνος, φασὶν, ἐχλήϑη- 

σαν δ" ἐκε ἀνακρεϑέν]ων Κεν- 
ὧν, αἴΐρητο ΝΣ ποιρ᾽ αὐτοῖς 

᾿ Νέασα Τε ἀὐὐῆμκα χἡ ἄλλων Κεν)α 
᾿φῶν. Ὅπ ἀπὸ Θεαπιλοΐ τ Θ ἢ ἡ 
σεαίω χαλερϑύη Πφασρία, Θεσ- 
σαλία ἐχλήϑη. ἐν ταυτῇ» ὡς λό- 
ὔκ ἐξ. πελαργὸς κτείνειν ἐ- 

πεὶδ χρόαν ὄφεων ἐἰξεχαϑεμρον. 
ἀπὸ ταύτης ὑσύεημα πῃ ποιὸν ἐλέ- 
πὸ Θεπαλίς. χὺ πόση, ὃ Ὁ ὡπὸ 
γατης Θεασπιλὸν τὸ πειρφιμιαζί- 
μενον . ἀοὸνται ἢ ἢ βασιλέϊς Θεωσα- 

ὠμεῖσε χὴ οἱ Σ κοποίεἴδιε, εἰ- 
; ἀνδρῶν παλοωμῶν γυεθηογέ- 
δα ὧν ὃ μϑρδ, ᾿Αλαϊα,» ὃ ὃ, 

Ὁ ΡΧΦΘΗΝ δϑθΒ 

Ξ κόποις ἐκαλέϊτο. ὝὍπ Μακε- 
οἷδγες λέ ἐγονῆαι ὑπὸ Μακεϑδνίθ) τῷ 
Διύς. οἱ ἢ σοῦ εἴς Αἰόλε “δέκα, 
παρα οδ)εῖδ σιν, ὧν ες Μακεδὼν, 
φασὶν, οἰ δὴ Μακεδονία. [ὦ 4 
7ις μοῖρᾳ Μακεδονίας Μαχέτω 
λεομλόη, οἷ ἢ, ἧς ἊΣ ἡ Μακεδονία 
Μαχετία, ξλέγετο. ὅτι ἢ ὃ Μακχε- 

δῶν χὺὸ Μακηδὼν λέγε. ἤδη ἐ ἐν 
χυὶς σἰξὶ ᾿Αλεξανδρείας φεϑείρη- 
ται ὅϑεν χἡ Μακηϑονίαν ἔφη τί 
αὐραῖ) ὗ Διονύσι  ). ἽὍπ ὁ ὁ αἷ- 
μΘ', ὃς χΣ ὁδετέρως τὸ Αἷμον 

λέγεται .2 πνΘ- Αἴμε. βασι- 
λέως Σχυϑῶν, Θράκιόν ἔξιν ὅ- 
δ’ς. φησὶ γῦ, κορυφαὶ χιονώᾳε» 
Αἴωκ Θρηϊκία. τότε «πρὸς ζέφυ- 
δον Δωόῶγῃ κέίτο, ἤνσειρος εἰπεί- 
εἴθ. κ»ἡ ὅρᾳ οὔμα ἐτυμολογίας ἢ 

 παρηχήσεως, ἐν τὸ» ἥπφεος ἀπει- 

ειτος. τοιδτον χἡ τὸ, ὧν ὡμείγαις 
ἡπείξρις εἰς “ον7- ἐπείεῖθ-. 
Ἴςέον ἢ ὅπ Δωσδώτη ὅ μμόνον ἣ 
χόΐξα. εἰ λλεὶ γὴ σπῦλις ιυ ΗΝ 
«δύνῃ, ὠπὸ Δωδώνης τὴς Διὸς χὰ 
Εὐρώπης ᾿ ἢ ἐκ ποτα ὃ Δώεϊο 
γιΘ-. ἐλέ γέ]. 3 "ὁ Δωδὼν εἰ)- 
συλλάξως. ἐπ᾽ αὐτὴς χὶ τὸ Δω- 
εἰυνοχον χαλκεῖον, 62) δ σολυ- 
λόγων. ξηήνετο δὲ ποτε Θεςφεω- 
ηὶ)ς ἣ Δωδώνῃ, τετέςιν ὑτῦ ΚΟ 
Θεσωγοτός. “ἑἘὶ [ἡ χὺ" τὸ τᾷ 
Δωεωνοαίς Διὸς μαντέϊον «δε τὴς 
δρυὸς. ὡς χὺ ἐν ̓Οὐδνοσείᾳ, ἔφη). 
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1η: σι ̓ χε, ἐ ες ἐυνδε ̓ ἐἰσιν ΩΝ ̓σχοπιΐω. ̓ Αρακώθε, Ι] ̓ Αρκχκίνθε. 

Ὁ λῆς διμξεπΊ {Προῦ, ἴῃ 2} {ἘΠ Ὸ ΠῚ 

᾿Αρδρι, Αἰπωλὼν πεδίον μέγα" τϑ δέοι" μέοσϑ 

435 
πρλϑανοι: 

γεγριί, {Ὁ δου Δ η [Πρ τ οΕἸ[Π}] Αγρογηίμι, 452 Ἠοπηησιη ΖΕ τοϊονιιαι Ρδηϊτίες ΠΊΔΡ Δ΄: 
2 (1211) 



ΤΟΣ ΝΟΥΣ ΟΣ 

ηιατη Ῥὲγ τποῦιαπὶ 453 Γαὐδϊξαν, ταύξαπι [ ἀρπηεπ, ΔΠ]Ό ΑΛ 1 85 

σεηβ ΔΟμεῖοιυιβ ἀγρεηίξοϑ νΟΙ' [τες μαῦθης, 434 Ὑτιπδοῖδ [9109] Ἰῃ 

πάτα ίε ἐν ίνεῃδ, ΡῈ πιοάϊας 455 Τηία5 445 νοσδηΐ ἘΟΠιηδάλθὶ 
ΔΙΌ] Α[1ὰ Οαρ μα θη ΠΊ ὀρρία Ί 

4115 ὙἹΟΙΠΟΓΙΙῚ 435 ϑευθηΠΙΓ 

ὝὍπ ἐς νότον Δωδώνης. ὑσὸ 

σκοπιοὶν ᾿Αραχώνϑε ( Αἰτωλεκὸν 

ὑρος ὃ ̓ Αράκυν 3 }) γι) Α Αἰ- 

χωλῶν ὄξει, πέσον μέγω; δ ὅ μέ- 

σε δλκὸν ἄγων ̓ Αχέλώϊ Θ᾽ ἐςφγυ- 
ἐφδενης σύρετοι ὡπὶ τὸν τῆς Θει- 

νακίας πόνον» ἑλιοσόμλμ( δκὰὰ 

μέσων ΕΝ Εχιναΐδων᾽ ὧν μία κα 

ἥ Ὃμμεικὴ Τάφί-. τούτας ὃ» 
φασὶν. ὅκ ἔςιν ἄρτι δἱφείν. ὃ ὃ 

᾿Αγελῶθ᾽ πολυ) ἴλὼ ἐράνγό- 
μεν. σεησένχωσεν αὐτπις. Ἢ- 

ε9 6] Θ᾽ ὃ ν πάσας ὠφανιοϑέωαἱ 

φησιν, ἀνλιὰ τινες. λέγει ) ὅτι 

Αγέλῷϑ᾽ ῥῥων εν ΚΡλ τα κὴ 

) υξιῶν εἰς ϑαίλαοστιν, ΗΝ Εχί- 

γαϑωὼν νἥστον τὰς ἡμίσεας ἤπειρον 

στεποίηχε. ποῦ ταῖς ὃ ὅμορφι. χἡ αἱ 

τ Κεφαλλίωύων πύλεις. Ἴσέον 

αὶ ὅτι Αἰτωλοὶ εδρ σὸ ἐν 0. ἐ- 

Ξ Σ Αἰτωλοῦ ὑού ᾿Ενδυμέων 6) ἡ 

νῆσοι ὃ ̓ Εχινεδες 1 ἢ ὠπό πν- 

᾿Εχίον Θ΄, ἢ ἢ διότ πολλοὶ ἐκεὶ ε- 

γῆνοι. ὃποίς ὃ υός ἐχίνοι», ζη- 

τήτέον ἐν λοις. εἰ ᾧψ Τῇ χέρσῳ 

φιλησδδυῦ τες, εἰτε κχὶ 

χ) ἄγλως Ὁ Ἐχάϊο, εἰγὶ τὸ 
σραχὺ φὰ τύπε χὴ δή ἐἰκουσϑῶσες, 
0: τοῦ ξχίνες. τόν ϑ Κεφαλλὴ- 

ναΐ "Ὁ τίω Ἱκεφαλλίωίαν ἐν δυσὶ 

ὧλ ἡ παλαμα, χρῆσις ἅπασα ἔχει" 

ἢ Ὁ. κλῆσις», ἀπὸ τιν᾽ Κεφάλε, 
ὡς ἐν τοὶς εἰς τίω ᾿Οδύοσειαν γέ- 
“ραγῆωι. ᾿Ἰςέον ἢ ὅτ, πὸ ᾿Αχε- 

λῦθ᾽ φορτγιζεσμυδμον ᾿ἢ ἔγχε τὸ 
, τῷ τύπῳ δ) ἐδρΣ Τὰ ὡος τρό- 

πδειαπωμῆβων κτητικῶν, 45 πα- 

“ῷῶθ", Μινῶφ, χὰ τ λοιπῶν" 

χὴ ἔςιν γἡ ντητιχόν.᾽ “διὰ Ζ8 τὸ γὺ ὃ 

Διονυσι» ὠμφωνήσεις ᾿ τὸ 1, στεν-- 

πισυλλάζως λέγει οὐ τὸν ᾿Αγέ- 

λαϊογν Θεινάκίας ἢ πόν]ον» τὸν 

ὦ ϑουλαΐοστοι.. 

ἢ 

Σικελικὸν λέ ἐγ. «οὶ τῇ ἢ Σ Θεὰ , 

ναχία ἥ Σικελία λέγεῦ, ῥιθήσε: 2 

τῶ ἐν τοὺς ἑξῆς. Ξημείωστω " 
ὅηι δ. ιωγράφος τὸν. ̓Αλελῷον ὅ; ὄχ 
εἰς τὸν τὴς Σιχελίας κόλπον» 
εἰς τὸν Κοριναταχὸν κόλπον 

ξάλλειν φησίν᾽ ὡς τῷ σὸν αὐτὸ 
κόλπον, Κοεινϑηαχὸν υδ, 
χὺν γεωγροίφον» Σικελικὸν. 

ΟΊ τὸν Διονύσιον. ᾿Αγελῷ (ΘῚ 
ὃ; ὅτύς ἔξιν ὃ ὃς χλαὼ εἰς τὸ ὦθι δ 
σὸν κέρας ὑφ᾽, Ἡρᾳκλέΐ, τὸ Τῇ 
᾿Αμαλϑείας κέ ρος ἀντέδωχεν; δ) 
δ πᾶν γοιὸν ἐχορηγεῖτο τῷ χεὴ 
ζοήι. Ζῦτο ὰ οἱ τἶμ' μύϑων ϑερα 
πευταὶ φόὸς, ὠλήϑειαν συμξιζε : 
ζοντες, τοιδ τόν τι φωσὶν εἰνί τε 

᾿Ηροκχλὴς ὀυερ[ετεϊν εἰς 
“δὸ ὁποί ποτε 4. εἰ τὰ χὴ ὲ 

ποτοιμ(ὸν Τῶτον μαϊδὼν πλήμιμε 
λῶς βξονἼα. χἡ τοῖς χαμ ποῦς πο 
λίω) τὴς Αἰτωλιχὴς φρο τε ιν 
μϑμον," χ ὅτως εἰεηκουι ται» πῶ 
ἐὐλδμαςί τισι χὺ. «ἢώρυξι χαὶ! 

τείαις οὐτὸν ξξιάσατο "ἢ 

ὔἰϑάσρεηας, καὶ ῥέειν σωφεῦνά 

πο! ἥσας, ΩΤ τίυ) γι, 
εἰς εἰγαϑοποιὸν ἐυχβηςίαν μετή 
γ1; “Ὁ τὸ οὶς ἐγιχαείοις ξἐπεὶρ, 

ςερὸν κέρως Τὸ ποταμοῦ, τί ὦ 

τακῆον καμπὸν δηλαδὴ τίω) « 
εἰπεῖν εἰτέρᾳ νον χ᾽ σκἈηροὶν ὗ 

ἐκεῖ, εἰς μαλϑακίωΣ δή αἰντπ 
ρέσησε δεξιότητα. χἡὺ ταῦ ταὶ εἰσι 
κέξφτει 75 ̓ Αχέλφύ, τό, τε βίομο 

πὸ χαταπονη σὲ ΟΝ πὸ πλε]οποιὸ 

τὸ αἰντιδοϑὲ ὃν δ δ ὁ Ἡρακλῆς οἱ 

«ργέτης ἔγνωςτε, τεὶς γώρτοι τ πὶ 
ταμίων ῥείϑρων καμιποὶς» ΚΕ, ἐσφῦτοι ξ' 
χῴλοιιυ οἱ παλαμοί "γὸ διὰ σὰ ΤΌ Το 
ἐφκρώνας καὶ χερασφύρος ξ Ἄ 
πον αὐτός. γἡ ὅτω μὰν τιψες ΤῈ’ 



᾿ τὸν ̓ Αχέλῷον. ἕτεροι 
Ἂ πδν ἀφῆχαν ὅποι βέλοι- 

" δ ῥέειν» τὸ δ τὴς ᾿Αμαλϑείας 

μὖνον κέρας τὸ ἡ δ Παμον ἐν λύγῳ 

ἔϑεντο, χὶ τὸ αὐ τόδ “8 μύϑε νο- 

σουῦ ἐκϑεξαπεύον]ες 5 ἱςορῖσι 
γραῦν «ἰυ) ᾿Αμάλϑειαν γενξοος 
χερδαλέαν, ἐμποεικὴν, τὸ πολὺ ζὺ 

ἐμεπολῆς ἐνπιϑε ἡ, κέξᾳτι» ὃ δὰ 
σϑτο ᾿Αμαλϑείας κερᾷς ἐφημὶζ ́ς- 

ΩΝ πλετοποιὸν Ὁ βιωφελές. ς- 

σεὶ ἤ ὃ ᾿Ἡεφχλὴς ἀφελύρδμ᾽ 
αὐτὸ πλῆρες Τῷ εἴκεινᾶμε κέρμα- 
ἢ χβησείυλρ. ἔζησε «εὸς 

μ λύγθ᾽ ἐντεύϑεν διεσῦ- 
ΡΝ ὡς ὥρᾳ τῷ Ἥρα- 

Υ τὸ τὴς ̓Αμαλϑείας χέξας ὧμ- 
ΠΝ πᾶν γωϊϑόν" ὅ πὸ τὴς μυ- 

ἧς αἰγὸς Τὴς ϑρεψαυδυης σὸν 

αἰγίοχον Δία, ὠνλεὶ τὸ τὴς ῥηϑείς 

"ς γραῦς. ΤΌΝ σὺ τῆς Α μδ΄ 

9 [ας κέροις, “ἢ ὅ ὃ “ῇ 4 ἔχει πεὶ 
, τὸν Ἡρακχλέα, τὸ σκλήξόν 

φαάσι τὴς «δ)αίτης ὀκείνε, χἡ τὸν 
ποτε χῳτ᾽ ἐρετίω) βίον αἰνίης:- 
ἂχ, ὁπηνίχα ἡμίγυμν(- αξειϊων: 

᾿ κἡ ὀμχαϊναίρον χώκίας τί) γί» 
ὅ μαλδακῶς ΕἸ χέν» εἰγλὰ σκλή- 

͵ δότερον, ποὶς φαύλοις φεοσεφέρε- 
᾿« ἡ Τῶτο τὸ τὴς ̓ Αμαλϑείας 

χέρας, ἡ ἡ ὐχνμανν ἐἐϑὶ πόνές 

ΠΕ ΡΙΉΓΉΗΣΙΣ: 
ἐντιτυπία φὰ ἥρω. ὅγχε υλῦτοι 
ἐμελέτησεν οἰκυρέϊν, ἀνα πειεὶς 
ὑσο γιμνομχὸς, "ἡ σχια᾽δαφέμε- 
γ᾽. γ) ἱμάπα «δειεξ ἴλλετο ϑαλ- 
σογῇα, χἡ ὀχέτι ποὺς ψύχος ἐ ἐγυ- 
μνώξζετο, ὐλλ᾽ ἐ :ϑοίλφϑη; γἡ ὅτε- 
μαλώχϑη» “τεὸς σρυφία) δποχλί- 
να. κουτοικάει ὃ λύγ: τὸν ἥρωα, 
τίω ἐκ τὴς «ἰειζολὴς ϑούλψιν εἰς 
πυρον “τῷ ὑσανάψας. ἀλλθ: 
εξ τὰς λόγθ- Διξυχόν 7] ἀραιὰ 

παμφοβον» ξοικὸς βοὺς κέραζι ι χΤί 
τὸ ΩΣ ἐκτίδε.), κἡ εἰς κτῆμα 
γιυνοκὶ τινι ᾿Αμάλϑεία δ) δῶσιν» 
ὅοῇ διὸ τὸ χορ 8 ́σαὶν τὸς εἰς “ΤΟΛ" 

λωπλείσιον εἰοτιχὸν Ἐξ), ὁ μόϑος 
εἰς βόειον κέρως μετειλα( ὼν; τοὶ 
ϑρυλλύρδρα "ἀεὶ ἀυτῷ δίσωσιν. εἰ 
ἐξ ,}} «ϑαπήλαυσεν. ἀγαϑον Ζὰ 
ποιότι κέσο! . χἡ ὃ ᾿Ηραχλὴς» 
ὅτε εἰς Λιξυύΐω ὐπεεήμυ σε, λὲ- 
201τὸ ὧν ὅσω, μιετεινοα Ἥρᾳ- 

χλΕΙ σῷ τοιΐτο, γῆς ᾿Αμϑηϑείας 

κέρᾳ". να σπαῦτα ΑΕ ἐς τοσὰ - 
ΤΌ ἱχμνῶς, ἡμᾶς ΄ῷ Ἂ τὸν ᾿Α- 

χελῶον δπὴ πο τοιοῦτα δή φϑ- 
σύρᾳν] ῥάμμα. ᾿Ἰςέον ὅ 
ὅγχ ςεἷρ ᾿Ασωποὶ πολλοὶ, ἔπ 

δέ Κηφιοσοὶ, ὅτω χὴὺ ̓ Αγελῷο;" 
ὧν εἰς ἡ ὃ ἐν Τπέλοπονγήσῳ, χα! 
τίω ᾿Αχαϊκὴν Δύμίω. 

Φ δι᾿ ἔστι Φωκὰς ἄρυρα, ἘΔ “5 ἀν]ολιζω τε ᾧ ηώ, 

Ἑλκομδύη βορέζωδδ. τ εύμο, Θερμοπυλομών. 

ΣῚ Παρνηοσϑ “φόρον εἴ... , πίυχί " τὴς ὅζοε μέοσης 

ὃς 

 Κυριονῖ μέγω “χεύμῳ χουτερχόυδυον χκελαρύζει . “40 

τ» Ροῖ ἤππης δυΐεπι Ῥἤοςσα (ε!Ππ|5 δ οτίμι ὅς ΔυΓΟΓΑΠΊ, 
᾿ 438 Οἱ ρογγίριίαν δογεδηι γεγπις Ὁ αὐ ἔλισες ἘΠΕΓΩΊΟρυ τι, ἵ 46τ ἐγ: 

439. ῬΓΠΔΠΠ ηἰνοῇ (δ οἰἶνο [ἀεο νιτέθ 1 παατ ΡῈΓ πιεάίαπὶ 7552 - 
Ὁ" ΟερΗΠῚ ναίζαπι Πποπέλπι ἀείοεπάεης γείομδί. 

 Ὅπ εἰνατολιχωτέρᾳ τὰ ᾿Α,γε- ΧΙ τὸ ούμα Δ) Θερμοπυλῶν, 
λῴς ἢ ἐπὸ Φώχᾳ κλεμβύῃ χόίεῳ ΠῈαρνάοσο γιφόεν7- ὑσὸ γυ- 

᾿ Φωχὶς, ξλχομάμη φῳοὺς βοῤῥᾶν χἱν ἤγρυω ὑποχειμλῥη πιὼ Παρ- 
(2 γασῷ. 
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“ἡ 

ἢ τ φσέ- 
“Πα οκο 

! ραΐνοῦα;- 

Ἶ [6], 

οΙπ2 Τυ πὸ. 

Ἷ πὶ ’ 
Δ γι 7) 

Ονϊα, Νίοι.Ι. 

ΔΙΟΝΎΥΣΤΟΥ ,. 
Ψ τοτῷ. ταύτης οἱ οἰκήτορες Φω- 
κεῖς λέγον) δισυλλάξως. Φω- 
γῴεις υϑύτοι πεισυλλάξως οἱ τῆς 
Φώκης ᾿Ιωνικῆς πόλεως; ἥτις κ 
Φώχοια λέγεται, ὡς Νίκη Νί- 

χαια. τότων ΣΝ Θορμοπυλῶν 
πλησίον ὃ Σπερχειὸς σοτα μας ὡρ- 
εδέδωσιν. ὁ δὲ Διονύσι᾽ λξγει "ὃ 
ὅπ εἰλοὶ μέσης τὴς Φωχί δος τοαύ- 
τῆς Κηφιοσο μέγα χρόμα κῳτερ- 
αὐμᾶνον κελαρύζει; ὡς 718 Κηφισ- 
σοῦ Φωχιχὃ ὄντος ποτοι μοῦ. σχό- 

πήσον δὲ εἰ τὸ κελαρύζειν χυρίως 
κάτω ὁ} μεγοίλῳ " σοτοι οὐ γεύ- λ 

μα]. ἑπ]ὰ δὲ ὁ γεωγροτ. 
καταιριὃμεί ταὶ Κηφι( σύς. Θορ- 
ἐιο πύλαι δὲ λέγον 3 συμ δϑέτως, 
ὠπό τε ϑερμὴν ὑδεύτων ἐμέ ὦ- 

γαξαλλομῆμων, 0 ἡ διαὶ τὸ εἰς ςετ 
νύτηται πυλῶν ἄ τῇ: συϊκεχλέϊ-, 
ὡς τὸν τύπον. ὁποῖόν τί χὴ «δες. 
δ Καασίων πυλῶν λέγεῦ) ὥς ́ 
γ) κλείσας Τὴς ᾿Ασίτηοὸς Ὑ9 χονσ, 
λέσει! ὃ Διονύσι», ὡς σαυτὸν ὄν 

δ5: τοιαύτης φονοχώρζας κλϑσως, 
ἢ πύλας εἰπεῖν. φησὶ δὲ χὺ Ἥ 24-- 
.76-. ὅτ! ἐν τὴ εἰσύδῳ 
Θερμοπυλῶν, ϑερμαὶ λυβὰ, ἃ 
χὺ χύδας ἐαν Ὁ οἱ ὠπιχώειοι 

χὶ τεῖχος ΧΕ! πεὲς εἰσβολὰς; δ 
Φωκέες “ποτὲ ἔφειμιαν, τι δὲ πῶ- 
λαμὸν Ὁ πύλαι ἐπὴ ᾧ,. λέγει δέ 
χἡ ὅτι ὑπὸ Υ πλεύγων Ἕλτ 
λίωώων Θερμοπύλεμ ὃ τχύπο- 
ἐλέγετο, ὑπὸ δὲ δω ἐσιχωρίων, 
Πύλαι. 

Τῷ πάϑω  Πυϑῶν(δα ϑυλὲν πεδὸνγ γὴχ δὲρνον ΘΝ 
Δῇἤήφωνης ᾿ σρεπύδεοσι ὐεθ 

᾿"Ολχὺς " 

““Νηῷ ὃν ἵμερ 

' τϑανέκλιται δλλζδ:) 

απ᾿ειρεσίῃσιν ὄηιφρίοσων ἢ Φολίδεοσι, 
τῶ ὁδὶ πορλάκις ἀυπτος Απύλλων, 

“Ἢ το Μιλήτο "ὁκ Κλαᾳρυ ἀῤ ι βεξηκώς, 4495 
Ἴσαμδοθ. { αρυσέης ὠνονύεϊαι ἃ ὠμμια φαρ ότρης. 

ς ΄ὰ Φ' 

᾿Αλλ 

Νηήζῳν 7 

Ο ᾿ " Ὕὐδ συ ὁξ Μμϑι “7, ἐν τοῦ 

ποισιῶν ἱερὸν πύρον αἱτ᾿ 
ἔννεπε Μύσει, 

1 ὦν! ἱ πύνίῳ 

᾿Ανδράσι" ναϊον αι; τεσραμμῆδαι ο΄ α)λυδὶς ὠλλαι- 

4“4τ Αρυὰ ππεηι, Τ Ῥγίῃοπις πιάογο[ιπι (εμέ 
445 Ὁ ὈοΙρηγπεβ. {ΠρΟΟΊθι15 4ΕῚ 
ἸηΒουτγεδης (σπιαπηϊβ, 314. ΤΕΠΊμΙΟ 1Π ΔΌ] Ὁ}: 
Αροϊΐο, 

4υϊάειι ργορι 15. [π|1}1] εἴτο : 

10] ἀταςοηΐσ. 
443 ϑ0ΙΓὰ 1ΠΠΠ|Ε 5 

πδι, ἔρρε ἰρίε 
αἠ)ασεῖ {ὈΊγα, 

445 Αἠ)ξ ἃ Μιϊείο αὔέ ὃ Οἷαγο χαμπηι τερθης. δάνθηϊμξ, 
446 ς᾽ Πίζεης διγ62 (οἷν! νἹΠσΌ απ ῬΠαγεξγα. 447 Ψεγὴ ΠῚ "ὰ 

τα φαΐοηη τηΙΠὶ 7ον!β [Π}14] Μαυίᾳ, 
ἐς 448 Τη[αἰδγιιπν οὐ χη ΔΟΓΑ ΠῚ Ν]ΔΠῚ, ααᾶς 1 ΠΑ 1’ ΑΒ. 
Βοπηϊηϊδιις Παδιταηξιμ", σοηνόέγί ΔΠὸ ΑΠ15. 

Ὅπ τὸν δράχονΐα ὃν ᾿Απόλ- 
λων ἀνέϊλεν ὧν τὴ Πυϑῶν, τῇ 
αἷξὰ χὸν Παρναοσὸν; εδῆρωίω ὁ ὁ 
Διονύσι» πρλέί ξ τὸν ὁλκὸν 
οὐναὐδι[ὲπλώσας ἐν ἐπουδθηήψεως οἤ- 

μαῖι, φησὶν. ὅ77 δραίκον7 Θ᾽ δῇ 
φιύης παρφιχάχλι δλχὸς Πυ- 
δίῳ γαῖ ποιὲς δλχὸς εἰ πειρεσίαις 
ὀτῃροίοσων φολίεεοσιν᾽ ὡς τὴς δὸ- 
ρῷς τὸ δοοίχογθ- ἐκ ανακει- 

μδέιῷ 



σὰ ον νος 

ΠΕΡ 1 Η 

υδης᾽ εξ ὃ Ὁ. ἢ Πυϑῶν πάρω- 

γομιάδς, δὐκέϊ, ὡς ῥηδήσε!). ὃλ- 
ὃν δὲ ἔφη τία) οἱορφὶν Τὸ διεφ- 

0, τῷ ὀνόμαπ τῷ ὅλε ὄνο- 

μάσας τὸ μέρος" ὡς κγαὶ ἡ βύρσα 
βὲς λέγε)» χὺ ἐλέφας, τὸ ὁςὃν 

σῷ ἐλέφαν] , φασὶ δὲ ὅ ὅπ ὃ Διο- 

νύσι Θ᾽ εἰντὴ ἀρσενιχῇ Τῷ ὁ Δελ- 

φύνης. ϑηλυχῶς εἴπερ ἡ Δελφύ- 

γῆ» ὑῴπῳ “ποιητικῷ, ᾧ τς ες 

χοινότητει. , ὅρᾳ ΟῚ ὅπ σὺ φολὶς 
δι 

πὶ ὄφεως ἅπεν, ὡς δ! λεπίδων ἡ 
ἰχθύσιν ἀτονενεμη δμων. κἡ ὅτ, 
πὸ φείοσειν ἡ ὅῆη δμ ἕπου: φηχυῶν 
φολί ων ἔ ἔφῇ» ὅτ. ϑευλοίοσης ΧΣ ἐγ- 
ταῦϑα. τί) λέξιν (μετοιγαγών. 
ὥφωρ γὺ τὸ κυμαίνεῖας, ϑώλεσ- 
σία λέξις, ὅ ἕτω χὴ τὸ φείοσειν κυ- 
Εἴως, κὶ δ ὡκέίϑεν μετίωεγκ) εἰς 
ἄλλα πξέῤδῥα. ἽὍπ ϑυύεν σπέ- 
δὸν τὸ τὴς Πυϑῶν», διοὲ τὰς 
ἐχξὶ πολλαὶς ϑυσίας, χὺ ἱμερτὸν 9 
ἢ  γχἡ μέγαν λέγει τὸν αὐ τύδι ναὸν 
48 ̓ Απύλλωγ(δ. " ἕν ϑα φησὶ σὺν 
Φοϊξον ὅπὸ Μιλήτου ἢ ἢ Κλαΐρᾳ ἐλ- 
ϑόν]α, χευσέης ἀναλύεδς ἄμ: 
μὰ φαρξ ΠΣ ἥτοι λύειν τὸν τῆς 

"Ἤτοι ἃ ΞᾺ 

ΚΣ ΣΌΣ. 
φαρξίξας, δεσμὸν, κχὴ ἀτοϑένγ)α αὐ- 
τω), εἰναστουύφονς. ἱεροὶ δὲ ἰω» 
᾿Αποόλλωνι Κ᾽ ἡ “Μίληῇθ;, χ ἡ 
Κλαΐφος, χῴ δαὶ χὶ ἡ ἈΣΧΘΗΣ 
ἡ Πυϑωνγ᾽ καθ᾿ “Ὅμωμρον δὲ χὴ 
Κίλλα; Κ ἣ Χρυση, κὲ ἥ Τάνε- 

» ὦ ἡ σμαξος. ὅτι δὲ ἥ Πυ- 
ϑων τ΄ ὲ Ζὸ πύϑ:, τὸ σήπω, 
λέγεται, ὡς ἐν αὐτὴ σαι στέγ7 Ὁ- 
Φ8 ῥιϑε]- δράκον]θ᾽" ἢ ) φϑο᾽ 
χὸ πυϑέῶς, τὸ μα ϑέϊν» ὡς ἀμ 
χβησηειαζομνων ὠκεν ϑεν μανϑτῶ- 
γόν των ποεὶ μἐηλογ]α, ἱχαγῶς σε- 
ϑρύλληται. ἡ ἢ Μίλη]θ᾽, πόλις 
ὄξὶν ΑἸολικὴ, σδεὰὶ ̓ ς γραφήσεταα 
σεὶ δέον]. ἐν τοὶς ἑξῆς, ἡ δὲ 
Κλεΐρος λέγεται νεώριον τῷ τῆς 
Κολοφῶν᾽ ᾿" χληϑίν αι 3 ὅτως 
ὠπὸ Τὰ χλήρε;, ἥτοι γν λάχες.- 

πολλῶν γὼ, φασὶ, ϑεῶν χληρω- 
σωρμδρων αἰεὶ αὐτῆς, ἔλα γε 
᾿Απόλλωνι. λέγετοι σὲ χ᾽ Διὸς 
Κλαρίε μαντέιον εἰ} αὐτόδι. ὅ- 
δὲν κχ᾽ὐ ὡϑῳ ὁ Λυχόφρον! ἢ 
Κασσανδιρῳ Κλάρε μμμιαλλῶν λέ- 
γέταλ, τότές! Βάκχη χὺ μοίν:ς 

Κλαεία. 

ὥ-: “ 

τ μέοσον ὑφεσαερίων φηλοιῶν 450 

ἱρατέωπία Γάδρα φαίνετο! αἰνιϑρώποισι, 

Νῆσο ᾿ ἐπ᾿ ἀμφιρύτης-, ἔπι περρῶσιν ᾿ΩὨκεδροῖο, 
᾿Ἑνγκώδν Φοινίκων «νδρ: νιον ον Θι ὁ ὀνγολεσιν. 

ξ Αζόμδυοι μδγλοιο Διὸς οὐνον ̓ Ἤρακλῆα. 

Κὰ τίν κ' “ ναετῆρες, ὅγηι προτέρων ἀνιϑοώπων 455 
δ πὶ Κληζομδύζω Κοτινθσυμ, ἐφημάξανἴο Γαδῴοοι. 

4» Νεπηρε 1η πηε!ο οσοϊάπαγαπι Τ᾽ οΟἸππηηγαπη, 45) ἘΧΙΡΕΠΊΔΣ 
(ὐλάες ἀρρατεηΐ Βοιίμθυς, 455 Γπίαϊα ἰπ οἰτοππηῆμπα, 
Οὐεαηΐ. 453 1ΌΪ Ῥῃαεπίοαπι Βοπηπιπι σεπιις ᾿ῃΠαὈιϊδηΐ, 154 Ψε- 
ΠεΡρδιζε5 ππά σι ἴον!5 ΠΙπα τὶ ἩογοΆ]εΓα. 45; Δίχῃε Βδης αἰπάεη} 
Ἱποοῖα, σεῖαϊς ρυογαπι [ρει σογμπ.} Βοπαϊπαπι 455 Ὀιζζαπι Οοτί- 
παίδιη, γοραγιιΐ (φάθ. 

ΠΑ "Ὅπ 
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! ἐπ᾿ 

! δὐγιόχοιον 

Ηεν ες 645 

1ῃ. Πηιδι5 7571: 
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{ἰ Διμινήσται. 
᾿ ἰερο (7. 

Ἔ, ἕς- 

᾿ ὑπήραϑζον" 

" νε εἰ ἱ Κυρσὶ 

μων ἀγδρε Ἂ 

Ἐαυῇ. 

σ) " 

᾿Ε 

ΑΙ ΘΗ ΣΙ ΟΝ 

ἐδ γῇ 6. ἑαπέριωτάτη τὰ 
α, τόω Τάδειρᾳ». ΠκΑβ μέσον 

᾿ φοὺς Τὴ ̓ Ισηείᾳ πυλῶν" διὸ 

χ) ̓Ιςπειχῷ φήσιν ὃ ᾿Αῤῥιαψὸς αὦ- 
πα. ὦ ἔσῃ χἡ ἡ γ( 6: οὐ Τί» 1 
τὸν γεωροίφον; ὅ πολὺ μείζων 
ἑχατὸν «σου δων» τὶ τὺ μὗκος " 
πλείτος δι’ ἔῶ᾽ ὕπο Χ γπυδροῖϊον. 
πὸ ὃ εονικὸν οὐ τὴς τεβαχῶς λέ- 
γέτω, Ταςβειεετη ς᾽. (ἡ Γα ειρεὺς, 

Ἂ Τα οδοιφο» " Ὁ Ταφειφανὸς» 
ὡς Βοασοραινθέ-. ἔς ὃ ὁ μόνον ὅ- 

ἜΠΗ γρες, τιὶ Γάσδειρα,, ἀλλο 
οηλυκῶς ἡ Γάδειρα. κεί ται δὲ 

ὡπὶ πέρμμασιν ᾿Ωχεανᾷ τοὶς τῦϑς 
σὴ ἑσπθείῳ, δηλονότι δωλοΐο!, 

Κοπνϑσει ὀπὶ τρϑτέρων ἐνπρώπων 
κληϊζουδῥη. ( ἤγεν χοτιν ὑξοσει; 
ὡς πολλὺς ἔχεσα χοτίνες» οἱ ὡ- 
ἡ ξλαζας εἰδὸς εἰσὶ) (ιετονομκεῦς- 

Ὁ ὥσα δὲ Γάεξιρα. ἐνοῦσα 
Διὸς γόνον Ἡεσχλέα τι ὥτι 
φησιν. ἢ ὃ Θιηξαῖθ᾽ δὲ ὅπ ἘΣ ιω 

᾿Ἡεανλῆς, ἢ ὃ Φι ἡνιξ, χωμτοί τι- 

γαξ, ἤτοι ὁ Τύφι5). ἔοᾳ δὲ Φοι- 
νί κων ἀνδρῶν. οποιχίαν ἡ ἡνῆσο. 
ἐμποειχοὶ ̓γδὺ ὑντες οἱ Φοί γαῖ χὺ 

φρη 0 45) Χὴ χρῶχ]αιν χ1ὶ τὸν 
ποιήτία), ἡ τωαχοῦ Αι κι" 

μμενο!5 ὠκης' χἡ αὐτόϑη, χἡ Τά- 
εἶειρα αετωνύμας, αὐτίω), εγὲ 
τὸ “Ὁ τύπ ὅ φξενὸν. οἱονεὶ γῆς εἶξ;- 

εἶν, ὡς πρργέγεατῆαι. ὅτι δὲ 
κὶ αὐτύϑι Φόνιχκες ἐἀπῴκήσοιν, 

) 

ἌΓ Ὁ ζ2 7 Ε 

ἐξ ειῆς Ν0ι σ᾽, 

Ἣν ᾿ βαῦ τε 
{ 

457 Τῃ(υ]α: απέετι ἀεδίησορς ΟΥπηποῆσς ἐβοῖω 1 ργορὲ νεγὸ Ϊ Βι- 
(5, 458 ϑαγ πάις [ΔΕ ΠΠΠΉ1α, 
419 ΣΣΡΝῚ αυϊάομη ΟΟΥ̓ΠΟαΠῚ ὙἹΡῚ ᾿πή!σοπας Δρρο ηξ, ἐς Νειιοσ, 

γ ἀρπηὅηη9 ΠΌΠ}4 φἄθο ηΐ 11, Ἂς γερὰ δι 

τηκῶσι τίν) ἡλικίαν τίω) ααϑϑη,, 

: Γυμνήσιαι. ΡΥ ἢ ̓ Βῦσθ'; 

Σαρδὼ τ᾽ ουρυ πεύτι; ὯΝ ΚΌΤΑ (τ. εἰν ὦλι. Κύρνί(θ..». 

᾿ Κορσίδα, φῶτες δηπχεύνιοι κϑδυέυσιν, 
Ὕλῃ δι ̓ ἀμφιλαᾳφὴς ὅἷς ς΄ πύίὸν " δοσον ΠΡ λὰ 460 

φηλοῖ, γἡ ὃ γεώγεύ}᾽, αὐγὴ 
ὑποιχία γέγονε Φοίνιξιν ἕως Ἰζη- 
“εἴας; τὴς τε ἀ λλην» "ἡ ἔξω ἡ- 
“χῶν. ᾿Αῤῥιαψὸς δὲ κ᾿ τὶ 
Ταρτησον, Φοινίκων Ἀτίσμω φη- 
σίν. “Δἰλιαρὸς δὲ ὧν πὸϊς «ἧδὶ 

φεϑνοίας φησὶν δΤ! ὧν Ταδείορις 
βωμὸς ἐνιαωτῷ ἱδρυ), χὰ ἱωὲ 
ἀλλ᾽, εἰς πμῖυ) χοόνε βραχύν 

Τέρε 7ε χὺ μικορ πέρα. ἔς! εὲ 

γήρως, φησὶν. ἱερὸν σχυὶς ὑκέϊ5 ̓ 

πολλά. χὴ ϑανώτε ὦλλο, εἰς γέ, 

ρας Τὴ κοιψὮ. ἐἀνωπουλῃ; εἴταν τῷ 

πελώταίῳ ὅ ὅρμῳ. ἢ βωμὸς δὲ, 
φησὶ, παροὶ χοὶς ἐκεῖ, πενίας ᾿ 

τέχνης " τὴς μδβν ὧδξι λεουλύοις, 
τῆς σὲ, ποιρῳλαμξάνοισιν εἰς ὡ- ἡ 
κΌΣ ἐγοίνῃφ: ἐἀνφρέοι δὲ ΦΕΑ 
ναυτιλίας οἱ Γαδειεῖ.}" διὸ χἡ ε΄ 
στη ὅσω ἡ νὴ (Θ᾽ ὅ ὁμῶς ψα 
ςΌ ΤΟΪΤΗ ἐγ βσετο. ὅτι (δὲ πολ᾽ οἱ Ὁ 
ποι ἀντὸ ) φυῖι ἐρ.7«ς Ὁ πλήσας 
ὡς χὶ ἡ τ ὁ βηδάνε σῳ μι Κομνεόσῷ 
δῆλον. ὅτω γὸ Ὁ, ἡ Ερφικες 
λέγεται, εἰγοὶὰ τὸς ἐν οὐ τὴ Ἐρεῖ 
χαφ᾽ γ ἡ ΜίληΘ: [᾿ τυῦσα πο: 
78 εἰγοὶ ποὺς πίτυς» ἐχλήϑη. χὺ 
Αϑίω δὶς δὲ πολλοὶ τῦποι πῶς 
δε ἐχλήϑηζ.», ὡς ἡ “Ραρεγνάς» ; 

πὸ δῷ ἐκ ῥάμγων " εχ ἡ Πον- 

πικὴ σὲ ,Κεροσδφ» ὠπὸ ΠῚ φυ- 
ἣν χερῴσων ̓χέχληαι᾽ χἡ ὑπὸ ᾧ 
μυρῥινῶν, οἵ Μυῤῥινέσιοι.. 

ὥς τπλπηοηία 1 ΤΠηΔΓ ΟΥ̓ΓΏΙ19, 



Ὅπ ἐζ᾿ τὶ ὶ Τάδειρᾳ, αὖ Τυ- 
ἥσισι νῆσοι, ὅτω χληϑεϊσωι, ἢ 

ΧΟ 

λιαρίδες αἱ τοιοῦ το νῆσοι. ἄ: 

᾿λάήων. νΣ ττόξνα, ἢ χὺ τυ- 

λίνδμοι μᾶς, ἡβ᾿ἐσενμηειειεῖν, ἤ- 
σοὶ πεβώκει,, χἡὺ πραχέϊοιι ΧΙ τοῦ 
φθμέτα φυ Γλιμάρβων. οἱ δὲ ἐν οὐ- 
ποὺς νϑρωποι πρῴ τοι πλατυσή- 

(ς ; χιτῶνας ἐφόἰ ρον. λέγεται 9 
χἡ ὅῃῃ εἰς τότες κομιϑέγ]ες πέ- 
εαϑέν ποδὲν δυο λάμθῆς, ἀῤῥίω 

ἡ ϑηλεια, ὅγχως εἰς πιγρνὴν πολ- 

λὴν ἠυξύϑη. ὦ ὥςε κχὶ οἴκες ὠνω- 
σε πεῖν ως υὑπσονομῆς» χὸ δένδρα. 
ὅϑεν κἡ ἡνα κὠϑης, οἱ ἐκεέὶ τρέσ- 
βεύσοι φῳϑὸς Ῥωμαίες εδ)οὺ χό- 
εας εἄτησιν. εἰσὶ ὃ γεωρύγοι χὴ 
ῥιζοφάγρι οἱ λογιδξϊς, ἃς Ἂ, λε- 
Ομρέεας ξχόίλουν τπινᾷς. Οπ ὁ: 
πος Τυμνησίαις νήσοις Ἢ Βεσύς 

ὄὅξδιν. ἣν ̓ Ηρρε)αγὸς ἐ ἐν τὴ καπό-- 
λέ πρρσώσδγᾳ, ὑξυμει, Βεσὸς ὠνώ- 
γινώσκων. χαρτῆς δ χύχλ Ὁ» σέ- 
σρακοσίων σειδέων, ὡς ὃ γεωϊεφ" 
ΦΘ᾽ φησίν. Ὅπ ΜΙ ἐν τῷ Δι- 
γυσικῷ πελοΐγε! μέγεφοα νῆσοι ΠΌΑΝ 
Σικελίαν, ἥ Ξαρδὼ τὴ ἡ Κύρνος. 
εἰδὸ χ) ὁ Διονυσι» ὀυρυταὶ τί χῴ- 
λέ; τίω Σαρδώ. ἱσορφυ!..) ἢ πο- 
λυχξονιώτοτοι ἔ ἘΩ οἱ Κύρνιοι. ' νι 
{δὲ Ὁ Κύρνον, κἡ ἸΚορσί δι. φησὶ. χώ- 

λδσιν.» ἢ κωτοί τινὰ ἦν ἐν) εν 66 - 
ἐὐμν πρέπων. χἡ ὡς μὰ ἀν: 

Φ "» 

ΠΕ ΤΠ Ἢ 1 Ὁ 
λοῖ φασὶ, Κορσὶς καλῶ), ὑπὸ 
Κύρσης "ἀκα με λέγεῦ ον ὅγῃ 
ν( Θ᾽ ἐν τῷ Τυρσηνικῷ πελά- 
γε: Κορσίφ᾽ ὑτὸ Κύρσης δόλης βε- 
Κρ ὡς ἢ χἡ ὃ Δεογύσι βέ- 

», Κορσὴς λέγεξ), εἰγοὶ ταὶς ἐν 
αὐτὴ κόρσεις. ὅ ἔσι κορυφεὶς δῦ 
ὀρέων. ἔςι γῦ τῇ ὕλῃ, φησὶν, ὠμ- 
φιλαφὴς, ὅ ὄρι δασέα ἕπς τό- 
σον ὅσον κείνη. ἀμφιλαφὲς ΩῚ 
κυείως ἔξὶ τὸ δασι, ὃ ὄξδιν ἀμ- 
φοτέρωϑεν λαξεῶ ᾿ τεαπέν]θ)- 
τὸ β εἰς φ, Μακεοδνων ἔϑε!» οἵ 
χ τὸν Φίλιππον; Βίλιπηόν φασι. 
τοι ϑὅ τον δέ τι Ὁ τὸ συφὸς, ἐκ, : 
σέζω " κὺ τὸ «ρεξλὸς, ὑπὸ τὰ 
ςρέφω. Ἰςέον “ὲ ὅτι ἃ μόνον 
δ “ωσύτῃ] Θ᾽: λέγε τὸ ἐμφι- 
λαφὲς, εἴ χλαὶ "ἢ ὡπλῶς ἐπὶ πλή- 

τῷ ες, ἢ πυχγύτη Θ΄ ἡ ὡς δυλοὶ ὃ ὃ 
εἰπὼν βρφγ)]εὲς ἀμφιλαφεέῖς, "ὦ ξ- 
λέφαϊας τιν τύπον ἐμφι- 
λαφέις9 χὺ Τῶτο μδϑὺ τοίάτον. ἡ δὲ 
Σαρδὼ, κανὼς ὧν, ἄγλοις τξ99- 
γεφϑη:. ἐμφί ἐςς.) "ὁ διὰ τῷ “ν 
Σαρδῶν. “ φησὶ γρυῦ ὃ “γϑωγρα- 
“φ0, Διέγει Σαρον ΟΣ ἥ Κύς- 
77 ἥ Χ Κορσίχα ΔῊΝ Ῥω- 
« μαΐων λεγομένη, «αύες, ξ΄. 
τραχέα, δὲ ὄξι, φησὶ, , οἱ- 

. κε ἢ φαύλως. ἡ οἱ κατέχοντες 
αὐτὴν» ϑπείων εἰσὶν ἐγριώτε- 
6919 "ὁ ὅχω βοσκημωτώέεις, ὦ ὥς 
ςε κ᾽) ἐν δρανποϑδ)ϑένες, ἢ ὅχ, 
ἀνέχον]αι ζῆν, ἢ ἢ ζώγήες, ἐἰ- 
σοι α, χ) οὐναιιδϑησί , Κον ἔ- 
χονῇας ὠπιτείζεσι " χἡ οἱ αὐ το 

« τώρϑροι δεαπότοαι, εἰ χὴ τὸ τὺ- 
δα, τίψυμυμαι κα]αξάλλεσιν ὑχ" 
. ὧν ΕΡ, ς ὅμως μφτοιμέλει αὐτοὶς 
“ὕςερον. ἐχλήϑη «δὲ Σαρδὼν. οὃ- 
πὸ Σαρόδν- ὑού ἪἩρακλέν ἡ 
ὠγόμμα δ)η εἴ πόϊς χὺ Ιχνέσα, ἐ- 
σπεὶ ἴχνει ἐνορώπε δὴν ὁμοία τὸ 

οἶμα. ὠκίϑη δὲ πῦτε χἡ ὑπὸ 1- 
ξύρων, εἶτα ὑπὸ Ἡρακλοδῶν. 
μέϊοικίσογτος Ἡρφκλέθ ἐκεῖ 

τᾶς 

ς 

[4 

΄Φ'Ἕ[ σι 

« 

ΓΟ δ 

μ 



{οιρανέειν. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ͂ 
σὰς τε Θέςιάσως, χολ τινὰ, δ 
Καδιμείων χἡὰ δ᾽ Λοκρῶν. εἶ τα 
ὠκίδη γἡ ὑπὸ Καρχηδονίων. ὑπὸ 
«δὰ ταύτης τὴς Σωρδον9» "ἡ ὃ 

παρφιμιώσης λέγει) κατά πινας 
Σαρδόν 6. ἢ Ξαρσδν (Ὁ. γέλως, 
αδεὶ ὃ ἐν τὴ ̓Οὐδυσσείᾳ γίγεαηῆαι, 

Ὑζω δὲ μέτ᾽, Αἰόλο εἰσὶ τὐϑαδφομοι 1 εἰν ἀλὶ νῆσοι; 

Αἰόλῳ "' Ἱπαυτώδαο, Ἵ φιλοξείνο ἢ, βασιλῆΐθι, 
Αἰσλϑ, ὃε΄ ὥηη τὼ μέτ᾽ ἀνδράσιν "" λασχε δῶδαᾳ, 
᾿ Κοιρανίζω ἀνέμων κλονεόνίων δ᾽ ἱτωμδύων χει, 
Ἕπί|α ὃ οἵ τὴ γ᾽ εἰσὶν ἐπώνυμφι ὠνδιοφίσι ΤΠΙΛω αὶ, 465 
5: Ὅμῴεχο “ μέοσον ἔχουσι πἰδάπλοον ὠμφιέλικον. 

461: Ἠλης δαυΐίεπι Ροϊὅ, Ζ2ΕΟ11 {πηξ χιας οἰγουϊγι ροῆπηξ [τοΐπη-᾿ 
ἄππη. οΓο!πλ Παθεηζε8} 1Π ΠΔΓῚ Ἰπ(ι]5, 455 ΚΕ οἱ! ΗΙρροΐαάα;, 
Ποίρι(4115 γερὶβ, 459 23.011 4] πηγαηδ ἱπίεσ Βοπηηδς ἰογτας οἱξ 
ὩΠΠΕΓα, 551 ἸἹΠΊΡΟΓΙΙΠῚ νοΠίογ ΠῚ ἐγ δηΐπιτη [{πππα δ ητ! 61] 
ααυ!εἰςεηξύπηᾳ:. 155 δερέεγη δαξεπὶ εἰ 1155 {πηξ, σορσποιγηϊπαΐα δῦ 
Ποπημιθὰι5 ῬΙοία᾽ [πὰν]ρ 4165] 166 Ἐὸ χιὸὰ τηράϊδῃη οἰγοιπηπα- 
ν]ραϊτοπαιαι Παεηξ οἰγοΠΈ Χάπη. 

Ὅπι τὸν Αἴολον («Ξεὶ αὶ ζητη- 
ε Ἁ 5 Α 3 ᾿ 

σέον χἡ εἰς τὴν ᾿Οδυστειαν) φι- 
λόξενον βασιλέα λέγει» χἡ Ἱπ- 
«τυτοίοίζω», ἐἰχολόϑως ᾿Ομύρῳ " κχἡ 
“εησοίμϑμ- κὶ εἰς αὐτὸν ἐπανα- 
λήψει» «αὶ χὸν αδεὶ υτῷ ϑρύλ- 
λον. λέγει ὲ ϑαυμαςαὶ “ὥρᾳ 
λαχεῖν αὐτόν ᾿ πὲ σι ἔςην, ἄνε- 
μμὼν κοιρανία9 ἡχρυυ χυριύτης, 
κλονεύγήων τε ἱστυμβϑων τε᾽ χὲ ὅτι 
οἱ 48. Αἰύλε περίδιρφιοι ἐν «λὶ 
νῆσοι ἐπ) εἰσιν, ἐπτόνυμοι, φη 
σὶν, ὠνδρῴσι Πλαω]αὲ, τάγός! 
φερωγύμως χαλέμϑμακ᾽ ΤΠλω]αΐ " 
ὄχ, ὅτι μἐακινουῶποι, ὡς ἡ Δὴ- 
Θ᾽ ποτὲ μυϑεύς), ἀλλὰ ὅτι 
ὡς αὐείδροροι, μέσον, φησὶν, ἔ- 
χέσι σδείπλοον οἰμφιξλιχἼον, τό- 
7έσι “αἰξαπλεον. } χἡ εἰσι γνώρι- 
((ο1,. χἡ ὅκ ὠνωνυμοι, δὲ ἄπλοοι, 
ἐγ μοχβηοίαν τινεί. “το δὲ ἀ- 
ρετὴ νήσων ἔξιν. εἰπε δὲ χὶ Ὅ- 
μηφὸς τήν ΑἸόλε νῆῇσομ, [τλῳ- 
τήν" χἡ τίταά ζήτει τὴν αἰτίαν 
ἐκεῖ. αἱ δ᾽ αὐταὶ νῆσοι αἱ φᾷ 

Αὐόλε, λέγρνἼαι χὺὸ Λιπαάρέων γὴ- 
σοι. σις χάσω “ἃ Σικελικοῦ πορῇ- 
μοὺ ςείσυα, "5. ἐν ὠπό ει κείως- 

ναι τοῖς ἐν Σικελίας χἡ Ἡπείρᾳ 
πλέουσιν ὧν ἐν μι, Τὴ κῳλεμέ- 
νῃ Ἐφ γ[ύλη τὸν Αἴολον οἰκῆσαι 
φάσιν, ἥτις βίᾳ υϑὺ φλοχὸς λεί- 
πέϊαι Δ ἄλλων εξ νήσων, φέ. 
γει δὲ πλεονάζει. μεγίςη δ οἱ- 
ἢ ἡ Λιπώρῳ, ὑπὸ Λιπάρε τι- 
νὸς κληϑῆσα ὑοῦ Αὔσον(δ-. Κνε- 
δίων ἄποικος" ἐξ ἧς, ὡς ὑπὸ μέ- 
ρός φοφέχον Θ᾽. αἱ πᾶσαι Διπο: 
ρέων λξεγον.) γῆσοι. ὠγομαϑη δὲ 
ποτε αὐτῇ χὰ Μελιγανίς. ξγ[υ- 
τώτω δὲ οὐτὴς ὅδιν ἡ Σικελία. 
Σημείωσοωωμ δὲ ὅτι αἱ “5 Αἰόλι: 
νῆσοι, ΑἸόλιαι λεχρνἼαι, ὁ μζυ 
χἡ Αἰολίδες (το γὼ αἱ δὰ" 
Αἰολέων νῇσοι εἰς κλὴπν εἰλή- 
χῶσι) χἡ ὅτι αἷοὶ τὸ Τυρσηνικὸν 
κεϊῦς αὐ τοι λξγονῆαι πέλα [Θ-. 
ὅϑεν σημειωχέον ὅτι ἃ ἡ Ξικο- 

λία τῷ Τυρσηνικῷ πελάγει Φἰδ!- 
κει). Τρ 



ῖ ΕΗ ΤΉ ΞΥ Σ; 

“Τρανακίη σι’ ὅτι τῆσιν, “τ πεδὸν Αὐσονιήων 
Ἐκτίταϊαι. ἢ σπλόὺρὴ ρῆσιν ὅτι πρασὶν ὃ " ἐρηκῦα Ὶ 

ἼΑχρας δέ οἱ» Τιάγωμό τε) Πῆωράς χε, Λιλύξη τε. 

᾿Αλλ᾽ ἥποι Λιλύξη ἃ 

β Εἰ ινέχᾳ 

Ῥαςῃγηύίαιιε, Ῥεϊονίίας, 

1ῃ δι πο ϊαπὶ Πιεζζδηβ. 

Ὅτι τίω) παρ᾽ “Ομήρῳ Θει- 
νακίαν, Τεινακί εν ὅτός φησι, τά- 
τές! τίω Σικελίαν. ἥτις. ὠντέτα- 
Ται, «φησὶν, ὁπὶ χοιοτοὺς πλώ- 
ρας ἐρηκῖα, οἷα δηλονύτι σοί - 
γωνΘ- ὅσα. νὴ ἔσιν δὴ ἐτυμολο- 
»ίὰ ζῶτο τῆς Τεινακίας, οἱονεὶ 

ειαχρίαι, ὅ ὅδε χοία, ἐχὅσης ἄ- 
χρα. «δ)ὸ χὶ ὁ Λυκόφρων. τείδει- 
ἐϑν νῆσον λέγει αὐτίω, - ὃ 
Πίνδαρος τειγλωχιναι. χὺ ὅεᾳ τὸ 
ἑσηκῖα ὀπὴ τειοσοὶὶς πλαυραὶς. 
διε τὅτο γὸ ἐν τοῖς φϑάσα( 
χρηπϊσόας ἴον ὅπιν, ἤτοι βάσεις, 
ποὸὶς “Ὁ χειγώγε πλαυροὶς, ὡς τὰ 
ἱσαρμδϑυ, δὶ χρητῆ δι. ἱσαυλόε, 
ἤτοι, βάσεώς τὰ. ἄχρα εξ οἱ, 
φησὶν, ἤτοι εἰ χρώτήειει, γ γυνίαι 

Ἰ φῷ γησιωτικᾶ τότε τειγώνε," Πά. 
πν.- Πελωρίς “ξ9 Διλύξη 

χ) ὅρᾳ ὅ ΤΙ κάνταῦ ϑα γρ9- 
ἕω, ἑνὶ σήχῳ τοὶ τεία τὴς Ξικε- 
λιας ἄκρᾳ, ἐμαξειέλαξεν. ὧν ΔΛε- 

λύξῃ ζ' «τεὸς ζεφυρόν͵ ἔεῖν εἰσα- 
γεχόσα, (ὅτις κχὶ ὁδετέρως Διλύ- 
(αμον λέγεϊαι,, ὡς χεφαλὴ. κα΄ 
φάλα!ον). Πά χ᾽ δὲ σοὺς ον- 
γείς ἐπ ̓ ἄρκἼον δὲ πεὸς Αὐσος 
γίαν δρᾷ ἡ ΤΙς λωεὶς5 ᾿ς ἐν 
ξόλπῳ ἡ Ε΄ τύ. κὺ ὅέᾳ τὸ εἰ- 

ς ὄπ ῥιπίω ζεφύροιο 
Πώσωθ. ἃ 5 τορς ἀργοὺς, ἀρ ἐπ᾿ ἀρκίος 

᾿ὁ Ἠνεμόεοσου Πελωράς, ἔς Αὐσονίΐωυ ὁφρωίᾳ. 

4617 Ττηδοία [910 114] φααζδ 1 ΡοΙΈ Πᾶς, {αρεγ (οἿ:1ΠῈ Απί(οηϊογα 
468 Ἐχ(οηΐα εἰτ, ἰδΐεγα πιρεν {|| (ληο: αὐ Ρτοπιοηίοτϊα γεγὼ Εἰ, 

σανέχεσα ὡς ὅ μάτίω ἐςοίξ ἀφοῦ 
ταὶς φροϑέσεσιψ, ἀλλ᾽ ἡ υδῥ εἰς 
φρϑϑέσις τὸ πὶ πολυ τὴν ἄκραν 
ἐκτείνεδος εἴσω ϑαλάοσης ἐμφαί- 
γει, ἡ δὲ ἄντα τὸ ὕψ Θ᾽ . εἰ - 
χρωτηείε φήρᾳδολόι" ὁ εν Γἦνε- 
μόξοσειν ἔφη Γελωρί δα. Ἴςέξον 
δὲ ὃ ὅτι Πελρεὶς ἐγταῦϑα υϑρ Ξι- 
κελίας ἄκρᾳ, ὄρ κείται δέ πο- 
σε ἣ λέξις γἡ δδ᾽ ὀςρία. ἔρι γ» 
για" τόν παλαμὸς» Πελωρὲς, ᾿ 6- 
ςρξξ ἀ 4, χήμης μεγαλώτερον" 
διὸ χὴὺ Πελωεὶς δι τὸ μξγέεδος 
λεγεήοι. χὺ σαῦ τὰ αδὸ ὃ ὅτως. δ 
“δὲ γεωγορφίθ- λέγει ὅτι ὠπὸ 
« Τεοινακίας Θεϊνακία « 9 ση)»-- 
“ ρό)ϑη» μετογομια δ εΐ σώ ουφωνγύ- 
τερον. λέγει δὲ ἢ δίαρμα ἘΩ 
ἀσὸ Παχυώς ΓΝ ἑῴε ἀκρ:. 
ρὸς τὸ σύ μα 7 ἐν Πελοπον- 
νήσῳ ᾿Αλφειού, ςάσδοεω "6. ὠ- 
πὸ δὲ 45 ἑσσέοίε Διλυξαΐε ἐ- 
πὶ τὴν Διξυύϊω χὰ Καρχηδόνα 

“ τὌὄλαάχίφον ἃ, ᾿Φ. καὶ τις 
« ὀξυδερχουώτων͵ λέγεται ἰπὸ 
“ σκοπιᾶς ὠπογγέλλάν τοῖς ἐν Δι- 
“χυξαίῳ σὸν ὠεριϑμὸν Φῳ ἐκ 
᾿ ΚαρχηδόνΘ» ἐἰναγρυδόων σχεῖ- 
Ἄς Ἰςέον δὲ ὅτι ὃ Διύδω- 
ὁ. ὁ μόνον ἀκοωτήφιον ΣΙκε- 

λίαι 

ς 

ς 

ς 

ς 

ς 

« 

2) ἽΧΩ 

ΟΙ 

{ {πγρϑέᾳιεθ. 179 δε δηϊπὶ ΓΙ Ός ᾧ δ’ 1.:1γ. 
αυ!άεπι δὰ Παίιη ΖΕρῆγγὶ 47' Ῥγοπγίπεῖ, Ῥαοιγπι8 νερὸ δὰ ο- δάμη 
ΓΙεηΐοΠΊ, οδίευ πὶ δα τίς [{Ὀρ(εηξτίομεπλ} 475 Ψεπίοία Ῥεϊοιΐ5, 



ἜΤ ΝΟΡΙΞΜΪΟ 
ΓΚ 

ΔΊΊΓΟΝ ΤΙΣΙ ΟΡ 
λίας οἶδα τὸ Λιλύβαιον», ἀλλεὶ χὶ 

(αρ ὀνταὺ δεΐ πε ἱςορέὶ ὅτω χῷ"- 
Η ὐΡρξα χἡ πόλιν «δὲ τ φρέατι 
πότῳ ὁμώνυμον. ὕΟρα δὲ ὅπ 
γἡ ἐνταῦ δι ἐν τώ, Τεινάχιη δι 
ὑδρ πέδον Αὐσύνων; τὴ ὑπὲρ 
φεοϑέσει συνήϑως αυτῳ 621 ΩΝ 
γογίων ἐχξήσαΊο. νοπιωτέρο, γὸ ἥ 
Σικελία τῆς δ᾽ Αὐσύνων ἡπείρ᾽ 
ὃς ἡ ἐκκέκογῆια, ὡς βηϑήσεται. 

Τῆς Ι πρὸς βορέζω ὁ ΔΟῚ 

1 Στεινή τε) σχολιή τε (ἃ ἀοεἤ(δλν" ρα ἁὐοόλοι οστὺ 

φϑαξρέμεϊαι ἢ στσι λοῥδδοσιν; 475 

! ᾿Αονίῳ τρηδτείσο δ᾿ πολυϊλώσινι σιδηρῷ. ΕΒ, 

Συρρμδρη, μακχρῃσι 
ἜΤΟΣ - 

473 Ἠυ]ὰ5 φυϊάοῃη δὰ δογεαιι ρογηϊοίοία παιξῖς να, 471 Αησιυτάπο 
41|ὸ ὃς ΟὈΠαΙΤα, ὃ 1ηγδ δ" }15 [Οα]018 Ἰππργοιΐας. νῈ] [νιεῖα ᾿η Ὁ 
ΠΙθεγῚ πεααϊε] ταδὶ πηαγα 475 Τ λύζαπι Ιοηρος Πετηϊέ οἶτοα ΤΠΟΡᾺΞ 
[ο5, 4715 Ὁ Αοηΐο {οΠΠπππ τπτϊταβ οαρι4ες Παθοπίε ἔδετο. 

ς ὝὍπ φεὸς βορέαν τὴς Σικελίας 
ὀλεϑρία, ποὶς γαύτοις χέλον9:Θ-, 
σεγή τε, σκχολιεΐ τε γἡ ἀφ470: " 
ὅπε ἡ ϑάλωσσι, φησὶ, συρφφυδύη 
ΧΙ! πάϑίΘ- ἐυρίπε, μιαχραὶς πε- 
εἰΟρξ με ασιλείεεοτιν, ἥτοι πα- 
εαϑελαοσίαις σέβεις. ὡμφροίζει 
3) τὸν Σικελικὸν ἐν τοῖς ἔπεσι χά- 
Τοῖς πορϑ μόν ἔγϑα κχἡ τὸ τῆς Χα- 
οὐδεως ὁ “Ομμοικὸς μόϑ- γί- 
γεῶτα λέγει ποίϑιΘ-, χἡὁὐ τὸ τῆς 
Σκύλλης κακόν. ἔςι 5) ῥοώσδης χὴ 
(δα ὁ πορὸ μοός᾽ χἡ αὐτὸς μδὸ δὸς 
φχόφης ἡμέξας μεταξ ἄλλει» ἐηῆα;- 
χις ἢ τὸ ὅλον νυχθήμερον ὃ αἱοὶ 
Ἑύξοιαν ἀ ειπ. αὶ ὅν φασι 
“γωτεί ψαν]α τὸν ̓ Αριςοτέλίω κφ- 
ταλόσοι τὸν βίον " ὅπε χἡ ἢ Εὐ- 
(οἰκὴ Αρεϑέσα, ἔπ δὲ κὶ ἢ Χϑη- 
κὶς9 α΄ ἧς ὃ Ευζοϊχὸς εὖρι- 

πος») Χϑηχιδοκὸς λέγε), χα της ὃ 
τῆς Χϑηκί 5): οἱ πολὶ τῶι ἐν δ) εϊοι 
ἐσορΐ τομ᾿ αδοὶ ὧν χρησμὸς γοιῶ- 
τος οἰξέπεσεογ. 

ἄλλοι δέ φασιν ὅτι, Θεινακίὰ λξ ̓ 
γάτωι, σδιοὶ τὸ εοικένοι ϑρί δευκι. ὅ- 

τὸ [Ὁ] ου ΤΣ “ᾧ πάθει τῇ δ᾽ παλαμῶν δόξῃ. 
3 Ἱ “υ 7 , -ῊΝἜΝ 6 
ὁ γ «δοκεῖ τοιότε οἠμα] - εὮ 

΄ ͵ » Σικελία. Σμέύλλα δέ φάσιν εἰ- 
Ν , ο΄ 

πὸ Τείναχος βοκόλε χληϑίῶ αα 
ἀν Ἐς “ἴ "7 ΄ 

εἰπᾶσα. - ἰωυδ ἔκπσε Τεοίνακος 
ς ε ͵ “τῇ 

“ἥρως, Υἱὸς πον ομιέσοιο Ποσε! 
““ῶν-. «ἢ 

ναύτησι κελ δ θίθ., 

᾿ 

ΒΕ! 

“ππὸν Θευλιχκὸν, Λωχεδοάο 
μονγίαν τε γνῶ ἢ 

ἼΑνόδας ὃ᾽ οἱ πίγοισιν ὕ δὼρ ἴφ5᾿ 
οἂς ᾿Αρεϑέσης. η 

χες Χαλκιδέας λέγων δ᾽ τοι δ τοῦ 
χρησμὸς Ἀρεϑεσίος, χτ' πίω τἰξή: 
γήσιν δ παλωμῶν ἐμέϊ γοίρ ὅδε 
ἣ Τῷ τοιότε χρησμὸ ᾿Αρέϑεσα 
δὲ γὺ εἰδέναι ὅτι 5 μίω ἡ ΞΙκΑ 
λικὴν ὠνλοὶ πολλαί εἰσιν ᾿Αρεϑ 
στὰ, ὡσῷὡρ ἃ Χαλκίδες» χἡ Εὖ: 
ζοιαι» ναὶ μίω χὺ πορϑ μοὶ ῥοώ' 

δεῖς χα! χὸν Ξιχελικόν. ὧν πρῶ 
πορθ εὴυῦ ὁ χαὶ τὸ Βυζάντιον ἔ 
Χρομυ ἔχε! μόνον, 8 μίω χὺ ὠνώ 

ἀμ μθν δἥπτορε αὶ ἐπ 
μονάς πῦτε ποις αὐτὸν, ἥ 
2ρυ» Ἰσαΐς. καὶ κεῖνο ἢ ἰσέον» 
τι δὴν δύο τῆς Ξικελίας πορθμῶ 
ὃ ἰῷ φπεοὸς τὴ Ἰπιλίᾳ, ὃ βύρφος 

ὃ ΧΙ χὺ φοροσεχὲς ἘρΡΕ 
ἐηγασεε δίθν ἐέυρῖς Ὁ ὅν ΔῊΝ ΤΙ Ι 
γῆς δὺς χει τὸ ςεγύτείον, κοϑοὶ χα 



ὡῇ ΠΡ Τ ἈΤΉ ΞΊΣ. 
ἢ μέρος {Ὁ Ἑλλησυύνε, ὡς πορὶ- 
σύρη. δ ἢ «σεὴς, τὴ Καρχησόν 1 
ὃ νότί Θ᾽». ὃ ὠπὸ Λιλυξαζΐε ὀπὴ 

Λιξύιω, ὡς «οὴ ὀλίγο γέϊρα- 
αι, σιδίων "ὦ ἀ, Φ᾿᾽ ὃν Διέυ- 
χὸν πόρον κῳλέϊί Διογύσι᾽-. ΤῸ 

Ἵ οὗ Σικελία ᾿Αϑββέννθ σῦς ποτὲ 
ω συμεχὴς Ἅ τὸν ἰῶ μὸν τὴ 

ὦ Αὐσύγων Ψ. σεισμοῦ δέ τι- 
νΘ.. ὡς εἰκὸς. εἰξαισίᾳ συμε" 
σύν] Ὁ". χὺ Τὰ ἰδιμοῦ δηασχόν- 
1Θ-: εἰαπεσεῖν φασι, παεῖσ- 
μον ϑώλαοσσι, χ μεσολαζή- 
σα ϑεὼκ νῆσον πία) Σικελίαν, 
ὅ πολι διὰ τὸτο τὴς χίρσε ες - 
χέσεν. ὅδεν χὺ μόϑος φέρεται, 
τὸν Ποσειδῶνα» οἷ ὀπηςουτοῦ γτα, 
πος σεισχιοις, ὑποτεμέϊν τὸν ἰὼ - 
μὸν ᾿Αονίῳ πολυγλώχινι σιδή- 
(ῳ, χἡ παρεισοιγωγεὶν πίω Φ χαι- 
Ζέρωϑεν ὠννύεσαν αὐτὸν ϑεῖς- 
λάσσαν ᾿ ΑἹ ὅσω νῆσον ποιῆσωω 
πίω τέως γεῤῥύννησον . χει" τα 

ζόμλρον ᾿Αχάφτῳ 48 ΑἸόλε 
ποι, ὡς ὧν ἔχϑι του πίω οἰκεῖν 
εἰσφαλῶς. ἀπὸ κε τὴς ῥηϑείσης 
ῥήξεως, ὡς φεφείρη ». "Ὁ, πὸ ἐμεὶ 
λέγετοι παδονομαϑάζαι ᾿Ῥήγον" 
χοϑδά πε Ὄ τὸ παρ᾽ ἡμῶν, τὸ 
Θραάμον. χἡ αὐτὸ γὼ ὁβὲ σοι σε 
ῥήξει ὀνομαολίδαι, πνγὲς ἴον) " 
δὲ ἧς ῥήξεως ἡ λίγη τὴ ἐγ[ὺς 
ϑαλάστῃ ὡμίλησε δυεχράσεισει. 
ποιδτον δέ τί ποεῖν χὴ πὸν Ἑλλή- 
σπονΊον ἱ ἱσορϑαί πνες. ὡς φεϑιϑσι 
ῥηϑήσε,). ὁ ο ἢ γεοΙρεάφος φησὶν. ὅ- 
Ἢ πισεύετωι πίω Λέσβον ἐἰσπεβῥ Φ' 
'ς 

γίναι τῆς, Ἴδης, ὡς τ τίω Ξιχεῖ 
λίαν τὴς “Ρηγίνης, Ἃ τίω) "Οοσων 
5 Μαχεδον κ᾿ Ολύμαε" ὧν μό- 
σον ἔκτοῖε διεῤῥάνσεν ὃ ὁ ΠΙίωειός. 
ἢ τίω Εὐζξοΐσω ἢ γίῶ λεη]ὸς ἐυ- 
εἴστα χλύξων Βοιώπίας οἰ κτὴς ἐχώ- 
οασε. χαυδοΐ τς φησὶ ποιητής. πο" 
λυγλώχινα ΠῚ σίδηξον πίω 78 Ττο- 
σειδῶνγ)- καλέ τείααγαν» χα τό 
παλαιὰς, εὐντὶ 48 τειγλώχινας 

“τρεῖς ἐκίσδας ἔχμσαν. ὥς χ) 
«ρῶν ΄πὸ Ἐρέϊ ὅ 71 ἐν ᾿Ασίᾳ πο- 
λὺς ᾿Ωχεανύς ᾿ δα οὐτὸς ἑρμα- 
γόων φησὶ, Τειοσοὺς γὸ κόλποις 
ἐραὔγε.) ἔνσοϑι᾽ ὡς ταυτὸν ὃν εἰ- 
πᾶν, πολὺς ᾿Ωκεαγὸς, Κἡ χϑιοσοὲ 
εξ ̓Ωχεανοΐ κόλποι. τι Υὃ πεία, 
φασὶ, Ζῶτο κὴ πολλώ ᾿ 5 μἴω) ἃ 
ἀνοίπολιν» εἰ πολλεὶ, εἰ ἃ ἀνεΐγ- 
κης γὴ τείαι. ὅ γὸ εἰντιςρέφει ὃ χό- 
29. αἀνίπετω " 29 φασὶν; ἣ τείαι- 

γ τὸς χρέϊς δ ὑ δε των ποιότῃ- 
᾿ πίω λμ"ρθν» οἵα δεξὶ» ἥ 

(δ ϑιειλοίοσης᾽ πίω “γλυχέϊαν, δ- 
ποία ἢ δ ποταιμυ" Κἡ πίω μέ- 
σην» τίω συ λιμνῶν." ποὸὶ γ Ε- 
χροὶ. χὴ ὀξώφη» ἋΣ εἰτι γιὰ" εἶλλο 
τοιᾶτον, ὅ σεοθλογιςέον, σ)αὶ τὸ 
σπίνιον. ᾿Δύριον ἢ) σίδηρον λΕ- 
76: ὡς εν τις. εἶποι Βοιώτιον. 
ἼΑονες )ὃ ἔν. βάξξαρον, οἰ ἢ - 
σείν ποτέ ἐν᾿ Βοιωτίᾳ. ἔγϑα Πο- 
σεδῶν ε ἐτιμᾶτο, χἡ αὶ ήπε χάλ- 
λιφύς ὄὅδιν ὃ ᾿Αὐν Ὁ σίδηρος. 
ἡοιᾶτος γὼ μάλισω ὃ Χαλυζικὸς 
μευδοτύφη τωι, ἐς ἐν τοῖς ἐξῆς εἰ- 
ρήσεΐ.. 

Ἡρ: ὁ νοπὸν Λιξυπ2: τὲ πόρε, ὦ Συρΐε δ. ἃ ἀριχὴ 
“Δ 

ον: ᾿ Τῆς ἑτέρη ἑπερέωυ σὶ 

Ἑσαερλζω)" τῆς 

ἰδοις Ὡφφτερωσέ “τερήστις» 

τορι δύω νηδιδὸς Ὁ Ί ἔασι; 

ΠΣ ω Κέρμυνα, Λιξυςῖχον ὃρμρ» ἔσγθσοη. 480 
"- 

477 ΑὮ φυξεναπι δυο πη ὃς [ἰὔγου ᾧ ἱ [ἰργοι πηατῖΣ} ηγολίι8, ὃς 
δγτααι τηϊππα εἰ "καθ 

418 ΑἸξοῦμο: ἱξογαη γοῖ 

ΑἿΣ 
γἹήφΔς. αἰ οΓμας 

93 



94 

᾿Π δ πέξίω. 

Δ ΟΝ τ Ξ ἢ 

ΔΙ ἐγαίεοοιῖς, 478 Οοοϊδεπέαίθηι : σ“ιαΠι ἀπέε ἀτπιδδ ραῦνᾶς Ἰηαίαι 

{υηέ, 489 Μεηίηχ ὅς Ὁειριηηδ; [υγιἐίσαπι Ρογέιπη Ππαβεηΐεβ. ᾿ ἣ 
ὃ, 

αδεὴ ὃ φησιν ὃ γεωζρφ» 0), δέν: 
; ελῶν σὺ ὺ χῳλό μῆμον λωτὸ νη» ἔγχο 
“ ἥσδέηςον χαρπόν. ὃ ἱςσορέξ 
πολλὶ Ὁ ̓Αϑύμαι). γεραπηαὶ 

ἢ αδεὶ ἀυτῶ καὶ ἐν τοὶς εἰς τίωδ 
Ὀδύσσειαν. ᾿ 

707: αἱεὶ πίω) ξασέείαν Ξύρην, 
τω μακρὰν εηλαδὴ. δύο νῆσοι» 
Μίωτγξ Ἀὺ Κέρχιννώ. Λωτοφά- 
γῶν 2 γὴ Χὺ αὐ τα λέγον αΜ χ) 

κκίλιςτι ἥ Μῆνιγξ» ἐν ἢ χὺ βω- 
μὸς ᾿Ὀυνατέως, χὺ λωτὸς πολὺς" 

᾿Αλλ᾽ δπύτ᾽ ᾿Αδριάδιθι “σκαιὸν πῦρρν ̓ ἰμιφιπράτης 

Εἰσελαισεις ἔσι νηὸς; Ἰηπυγίζω : ὅηι γα), 
᾿Δήφς ἰφϑῖμ Διομνδείθλ ἀντίοι νῆσον. 
Ἔ»θ᾽ ᾽ φως ἀφίχοινε» χαλεψαμδοης ᾿Αφρρδέσης, , 
τοῦ ὑος “οε)λίςων μαϊεκίαιθεν ἐϑνίδιι Ἰξήρων; 485 

Ἢ: ἀλόχνυ βελῆσι χοριφορνίθ). ̓  Αἰοεδηείης, 

ἕ 
ἐ 
) 

ῃ 

481 ΨοΝ ΠῚ χαστη Αἀγιαξίοῖ πη γαμη αἰνεαΠΊ πηατῖς 452 Τηξγανεγῖϑ᾽ 
ἴῃ πανὶ ἀρυσίατι 1π ἔεγγαπν, 253 ΤἸηνθη165 ἰογέῖς ὈΙσηγδ 15 σοπέε-, 
τιπι τπηΐαΐαπα, 451: (υὸ Βεγοϑ γεηϊξ, τηΐεηίᾳ ϑηετο, 355 Οὐυδηήο 
Ῥεγορίδίογι πη Δα 1ς σοηΐεῃ, Ἰθοιο ΠῚ, 
τηλίενοίας “Εριαϊςα, 

Ὅτι ἥ Διομήδεια, νῆσος ( [ὦ 
ὧδ; ἰφϑίμε. Διο δείθ νῆσόν 
φησι, πδειφραςικῶς αὐτί) ἐγυ- 
μολογῶν ) αδεὶ τίμ) ̓ Αδοιάοϊα ἐ- 
ςὶ ϑεύλοιοστιν» ἐπ᾿ ἐειςερᾷ πτῷ εἰ - 
σελουνγονἼ, «ἰοὺς τῇ ἸἸαπυγίᾳ" 
ἔνϑα ᾧκησε Διομήδης» δηωχβεὶς 
ὧκ τὴς πειτεί δι᾽. ᾿Αφροόδέτης, 
ὐλῳ᾽ οἷα σρωϑείσης σ᾽ ἀπὸ 

ἐν τ ΓΑ τίω Τρρφίαν πολέμῳ, 
χα ϑαΐ φησι χὺ “Ὅμμεϑς. Ἴςέον 
ἢ ὅπ ὃ μϑὺ ποιητὴς σωφέονεί τε τ΄, 

οἶδε τίω “Ὁ Διομμηήἰες γαναΐχῳ 
τίυ) Αἰγιάλειαν, χὴν “ο)ὲ σο)ωχ ἢ ̓ 
γα τὸν Διομυη ε!ζω, ἱσορέϊ εἴλλοι 
3) Ὁ ἱσορᾶσιν ὡς ἡ ̓ Αφεροδτη ἐν τῷ 
χομρῷ 48 Τρωϊκξ πολέμᾳ ἀνί- 
πεισε τίω)  Αἰγιάλειαν (ω χὺ χῷ-" 
χόφρονα ὧν: κρβλιεϊ) μιχϑίυγαι 
Σϑενέλω ὁ 48 Κομήτε. ὑφ᾽ 
ὧν κχὶ εἰξωὼ εἰς ψ' τὸν γύςον ὃ 

486 ξῃᾳ» ἩΧΟΣῚ5 ΠΟ ἢ ΠΣ. 

Διομ ὴς» εἰς χειλλίξες ἢ τηλί-- 
τος Ἴζηρας ἦλθε πλαψήτῃς» ἀλ- 
λὼ χἡ εἰς τί νῆσον «ὐτίω. ἔ- 
φ ἢ τὸ υδὺ τειλλίσες, ποωτὸν 

͵ παρ᾿ Ὁμήρῳ πολυλίςες. ὃ ὅ 
ὄὅξι πολυλιτοναῦ τες ἡ ΙΝ πεία, 
ἐντὶ “8 πολὺ ληφϑέν]- " ἐντι- 
τρύφως τῷ φόϑ μικρᾷ 5. ῥηϑεν}, πο- 
λυϊλώχννι. νεῖ Ὁ πολιν τὸ πὸ- 
λὺ ἀντὶ ἐδ σεία ἔϑετο οἰειθμᾶ, 
ὡς φροείρη). Χἡ τοιδτον υδρ τὸ 
τειλλίςες. τὸ τηλίςες. τοὺ ὑ- 

περορίες δαλο ἡ) τῆλε» ὅ ὅδε: 
πόρβω. τεὸς ᾿Ωχεανῷ εὐπέ-, 
χρνῆας. ἐκεϊ γϑή ἥ ἑαπσφεία, Ἴζη- 
εἰα κέϊται. ἄλλοι 9, δυο ἱσορῦσε 
ποὶς τὸ Διοωήδες νήσας. λέγον- 
1:ς καὶ ὅπ τὴς “ξεὶ τίο) ϑάλωσ- 
σαν ταῦ τί εαμας εἴας 78 Διο- 
μίδες, χἡ αἱ Διοιύδειαι νῆσοε, 
υΐδτώεια, κὰ ὃ παρ᾿ ᾿Ἐνετοὶς αὐτῷ 

λαϊκὸς 

ΞΕ 

μ᾿ 
ἐ 



ΠΕΡΙ Ή 

λάυχὸς ἵππον. ὡς ἐῤβέϑη» ϑυό- 

αϑυΘ᾽. Φ ὃ δύο τότων νήσων 
πίω) νϑ οἰκέί εά φάσιν, ἧς χὴ μέ: 
ταβς δοκθι ὃ Διονύσι σ᾽ πίω ἢ 

ΓΡΉΟΣ Τ ΤΩΣ. 

ἔρημον Ἔ, ὧν ἧ ἡ τὸν Διομής- 
“ζω ἀφανι δέ αι λέγεσι, ἡ ταῦ 
ἑταΐρες ἐ ὠὡμκέϊ ἀπορνιϑτοδϑύμ αν ὡς 
χὺ ὃ Λυκόφρων φησίν. 

5 Ἕξείης ἢ, πύρριο Ὡε9- ἀυγεὶς ᾿Ἰονίοιο, 
, ᾿Αψύρτυ. νήσων ἀναφαϊνε) ἄσαεϊί(!. ὀλλίον 

ἸΤας- πυτε" ᾿Κόλοων" ἡ ὑες :ὠπέδρα μον; ὃ ἐυτ᾽ ἐμό γηστἧμ 
Ἴσνια μαᾳ'διονες ὠλήτιδίρ. ἢ Αἰη τίνης. 

ἝἙξείης σι ὅει πῦσι Λιξυρνίδὲς 98 ἐῤῥίζωνΐαι. 

451 Τ)εῖποερς Δ6ΠΊ, τη ατ5 δὰ ογέμπῃ [Ιοη1|, 458 Αρίγγει τηΠηΐατιιπα 
ΦΡραγοῖΐ 1πΠΊ 6 [115 ἐρδόξας, 459 Ους Οἴτηι ΟΟΙοΒοτῖῖπι ΗΠῚ ἱπον- 
(λευιηΐ, συφηάο ἀείεῆι βιθηιηξ 299 ψεξιρα ᾿ηἀαραηΐεβ νασαθθη- 
ἀπ. 2 δίπε5, 12. Ῥείποορϑ απέετῃ ρος [45 ΓΙθυγηῖοα τα Πιηΐ. 

“ὍὍπ σὸς εἰναι τυλεὶς τὴς ̓ Α- 
δρια δι᾽ ὁ ΧΗ ̓ Αψύρτε γήσων 
ἀασέ! - ὁλχὸς ἐναφαίνε ται, ὅ 
ὄξιν αἱ ᾿Αψύρτιδες νῆσοι, ὡς οἱ 
Κόλχοι, φησὶν, ἐπέδραμον, πεὶ 
Ξ: Μηδείας Ἰχχνή μανεὐονῆες, ἤ- 

ζ ἡΤου} Τες» Χὴ χατει διώχονΐες, 
ὅτε Ἰάσονι χῳτ᾽ ἔρωτα ἦκο- 
λέδηξ. [ὦ χὺ νὴ συλλαξέν ξ ἐκέϊ- 
νοι δ ιγϑσαῆες, ὐλλ᾿ εἰς Χενὸν 
ἐκογήσευήες, ῴκησαν ὅτ᾽ ἐμ χά- 
νίας ἐκέϊ. ὃ τ αὐτεῦ εἰς Κολ- 
χίσϊα νοςῆ στα, εἰ μὴ χἡ πίω Μή- 
τιν ἀνακομίσον ὅχω γὼ ὃ 
Αἰήτης ἡπειλήσατο. ᾿ὠγνομά δϑησαν 

Πρὸς ὃ γόπον μῖ᾽ 
ἽΝ σοι ὙΕΨ φαβοιπο᾽ περαιόνλεν “ 

ἢ ᾿Αψύρτδες αἱ νῆσοι, ἐσπὸ ᾿Α- 
ἜΣ εἰδελφᾷ Μηδείας" ὃν συμ" 
οδ)ώκχογ)α ἑλᾶσα "Ὁ ἰφϑειφεν ἣ Μύ- 
δεια μδ εἰσὶν τεμᾶσα; χἡ τὴ ϑὼ- 
λάσσῃ σοὶ σαρκῶν ὁδιαπεῖρᾳσα 
τιμήμωτα. Ὅρᾳ δ ὅτ, τό, ἴχνη 

Μηδείας, ἐςείως πεν, ὡς δε 
«γωκορδμε χὰ χἡἶ ἰχνηλαερμϑύε ϑηρός. 
ἔς! ὃ ὅτω χὴ σφμγὸς ὃ λόγθΘ-. 
λέληδυ τὼς ἊᾺ ὡς ϑηειώδη «σχώ- 
γῆει οὐ πίω ἐπὶ τῴ φύνῳ. .Σ ἀ- 
δελφού. Ξημείωσοω ΕῚ “Ὁ τὸ δλ- 
κὺς ὀπὶ νήσων λεχθέν. ὥσε ἅ μῦ- 
γον ὡπὶ ὄφεων, ὁσδὲ ἐπὶ ὕδα]- 
μόνε κεῖτ ἡ λέξις. 

τ δρυμῷ Κεραύνια "ἢ νηὶ ϑεθση 
ΑΜμ ὁ ρανιήων. 

“Κα αἱ αιπειρὴ Κέρκυεα; φίλον πέδον ᾿Αλκινόοιο. 

τ τῶ ε ᾿Νηρακίης Ἰρλούμης 85:0. ἐφηρακ). 
ον» τ' ̓ ῳλάων᾽ 

"7 “ΝΑ νης ἀργυρέης᾽ 

ο δοστις ἢ 

“Ἂ “ελώϊθι ὠμιφὶς τ χτν 

ὁ π᾿ πο »Χλαίδ. ὅ ἐρπῶν 

419: Μετὶπι δὰ δι τιπι ροῦ (αἰξις Οογδιηϊος ΠΑΝῚ ΟαΓΓΙΠΕΙ 45 [π- 
(Ὠ]Δ5 ἀρραγεᾶδηξ, εχ ΟἱζεγΙογῚ Ιοοο, ΑΠΊγλΟϊΟἰΑΓΊΙΏΊ, 

(Παταπι (οἰαπι ΑἸοΪποί. ΙΏΡΊΙΠ5 (ΓΙΟΥ͂, 

494 Αἴασιιε 
Ῥοΐξ ἤαης «- 

ἰ{ϑ} 

19) 

95 

{] ἀελέοιοι 

490 [1«λήμον 1 

ΤΉ 4εα: 
“εις ἐσὲ 

49 5 Ι! ἴεβο Νηδ" 
τίης- 



νὰν 1 

οὔ 

Ἁ 

Δ ΟΝ ΞΙΘΥ 

Νετιοίῶς Πθρου (εἀες χα εἴ, 455 [π[α]αγύτησαε [ΠΑΡῸ ῃ, 

491 Ψογαςῖθυς ΔΡρεηΐεῖ8. ΔΟΠΕΙοΙϑ ἕξ, 

αυοίφυοίς ἃ ΟΠαϊοϊάε [δε η5 

οἰγοππιχάδέ. 

ὝὍπ «ᾧ τοὺ Κεραύνια δρυμὰ 

πῆς νύτον αἱ ἊΝ ̓Αμέρᾳκιξων 

φαίνον]αι νῆσοι. κἡ ἡ λεπειροὶ Κε ἐρ- 

π κ φίλον. πέδον ᾿Αλχινύσ, Τὰ 

χτί πος ἱςοοία; ἐνέϊ μεγωλωνγύ- 

μίως βασιλάὔσανθ» " ἐφ᾽ ἢ» Ττό- 
ΤέρΙ, με [ Κέρκυραν». ᾿ Ὡς 

᾿Ιϑοίκης 65.Ὁ᾽ ἐσήεικ]αμ᾽ υ ἡ 

Νηεαχέϊω λέγει, ὅχ͵ ὡς Νήρικον 

ἔχεσαν ὅρ(Ὁ. χατά τινὰς (ὠκεῖνο 
γὸ ὃ ποιητὴς Νήεετον λέ γει οδ)οὶ 

“Ὁ Τὴ ἀλλ᾽ ὡς ἠπειρωτικίω. τὴς 

ἪἨσείρε ὃ πόλις γἡ τὸ Νήεικον, 
ἧ λογρμβίη Λάκχὰς, ὡς ων 
“ὥς ᾿Οδυᾶοτεῖ χς ὦ εἴρηται, οὶ “8 
“κ γεέαφθμϑμον. εἰ χα τις Λέφῷ- 

(5 ὠνὴς ταλεμὸς, ὡς οἱ Ὁ ἩλΘη σε 

ςαὶ ̓λέγυσι; εἰ 8 Τ γεθΐφει χὺ 

πίω ποια τί πόλιν» διιωγύμιως 

᾿Ιϑακησίῳ ὕρει. οἱ ᾿Αμύρα:- 

κιεῖς ἢ, ᾿Ηπειρωγικὸν υδὸ Ὧ οὦ- 

ποὶ ἔϑνος᾽ ὅτω ἢ λέβον.) ἢ ἢ ὑπὸ Αμ᾿ ἡ 
ρακίας τὴς Δύγέα ϑυγα 2 ἢ ἀ- 

Ἔτι ὑὰ Θεσωεφτα ἀφ᾽ 
ἡ δ κῦλπος ᾿Αμξρακιω] κὸς, γ 

ΠΝ ̓Αμέραχία, ὡς ἀπο. Θεσ- 

πρρ τῷ ἡ Θεσαξρτία χώρᾳ, τὸ ὃ 
ἼΑμξραξ εἰσὶν οἱ εἰς χοξκώτεεον 
δαὶ 45 π “γεάφεσι, κἡ διοὶ Τῦτο 

ἢ τίω χύξον ᾿Αμεάκίαν, ὡς 

᾿ πὲς γήσες πὼς Βρετανιχοὶς, 

ΤΙρετανιχάς. πλείων Ἢ ἡ “δοῶ Τὰ 

ΤΙΝ γεσφή. λιπαροὴν Υ, ) τί) Κέρ- 
χυραν λέγει δορὰ τὸ πολύχαρπον τὸ 
ΠΝ "ὄχαρπεν. ὅφ. ἐμφαάνει "᾿ ἐν 
Τὴ ἢ Οὐνασείᾳ ὁ ποιητής. τεὶ ὃ πα- 

λαμὲ οὐλια» χἡ πολλὰ ἢὶ ἱσοριῶν 

ἐντίγεσφα ἐμφοάγοιυσιν ἀμφι(- 
λῶς ἔχειν φὐοφὶ τοῖς ποιλαμοὶς τίω) 
“ἧς νήσε τούτης γεαφί λέγε 

Ὅολον “Ὁ πολέ ἐμέ ἐνλαξόμδμοι 

52) χἡ οἱ πολύποδες» λεγόυῆμοι πτὸ- 

ὅς Ὁ ἡ δὰ “Ὁ 6 Κί ξχυραν. 
Κορινϑήων σις ὄξι κτίσμα ἣ Κέρκυ- 
ἐφ» "ὃ ηὐξήϑη ποτέ: ἢ πολλὰς 
πόλεις χἡ γήσες ᾧχισε ἡ ναυτις 
κὸὃν ἕλῃ πολὺ, ὥςφῈ 7) ἐν τῷ 

Περσικῷ πολέμῳ οἱ Κορκυραῖοι 
γνοὺς ξ ἐπλήρωξ', ὅτε τὸ ἀμφί- 

ὅτε τῷ Ξ Ξέρξης ὅτε “τὴ Ἕλλα σὲ 

ἐξδοήϑησαν, ὠνκὰ τω βοή ειαν 

ἐνεξάλονῆο. ἠρηρίώϑη ἢ αὖ δι 
ὡς ἡ ἐς τοια  τίω παρφιμίαν σε 
σεϊν. ἐ ἐλόυϑέρα Κέρχυρᾳ, ὅ 
σέ ϑέλεις. δύο ὃ Κέρχυραι᾽ ἢ ΤῈ 
Φακακὶφ: πρὲς Ἰονίῳ κύλπῳ 

“Πεὶ ἧς Ὁ τῷ Διονυσίῳ νυὼ ὃ λύ' 
γΘ:- ἥ ὌΝ Φαμακία, καλυρβϑη 

Ὦ Σ χέεία;, Εν Δρξπανον» Κ) "ΑΡ- 

. ἡ αὕτη υδῥ μία. ἐγέσαι 
Ἐερώνα, ἐντὸς Τῇ Ἰογίψ, Ὁ δ 
4 Ω μώλιςα, λεγομᾶνη Κόρχ , 

Σ ΜΈ λαινα, καλυμένη.. δύ 
ἢ λευᾶμας ἡ Φαμακὶς ἔχει, ὧν 

ϑυτερος, ̓ Αλκινόξ λέγετω, ει 
σξον ὃ ὅπ οἱ Κορχυραῖοι φῳὶδξ 
τισι χὺ Κέρκυρες λέγογῇαι, ὡς χὰ 
Ἴλλυφες, οἱ Ἰλλυεμοί" ἡ οἷ; ̓Ασ᾿ 
σύειοι. ᾿Αὐυρφες᾽ Ὁ οἱ ϑεροίπον 
Ί::» ϑέραπες "ἢ ὡς ὅτε Αἰλιαρὸς 
λέγει; λέγρισι ω) κὰ οἱ φρϑφὴ ταῦ. 

Χὴ ϑέραπες ΔΩ ϑεῶν. ἀρίωτωα 

λυσες. Ὅπῃ Καλχὴς Ὄξος ὄρ: 
Αἰτωλίας, αφ᾽ ἧς ὃ Αχελῷ Ὁ) ἕ ἕρ.- 
ει εἶἴναις ἀργυφίαις. εἰσὶ ς 
ἄλλαι Χαλκίσδες, Ὅρη εηλθσο 

ἢ πόλεις "ἢ δὲ ὦ ἣ Ἂς Εὐξοιαν, 
ὡς χἡ το βραχέων ἐῤῥᾷϑη π' πλο ̓ 

τὐτερον᾿ χ) ἡ ἡ Θρακικὴ, ἣ 

μέχξι ὕυὴ σώζει χὸ ὑγομώς 

"Πολ Ἢ 
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᾿ ἡ Πογλῷ ) δι᾿ ὑννδι ᾿Αμνισοῖο βορειότεραι δρρωνΐαι, 

» ἢ Πὄξαπι ἢ 
- ἰγυλα τ᾽ ἡδὲ Κύϑηρα. Κλιμύρια τε τρηχήα᾽ (τς ΕὙνμρρ ν 
ἹΚάρ παθθ. αυθ᾽ ἑτεξωϑι,, Τ ποῖς ̓  ζόφον ἐγ[ύδι δι᾿ ὧν υ- ὐ ἼΘ᾽ 

Κρήπι τιμήξοσευ» Διὸς μεγοίλοιο τιϑῴυθη δοΟΙ1Ι Ἢ χων 

71.4 Πολλή τε᾿ ᾿λιποιρή τε ᾧ ἐυξ οἴί(ον, " ἢ: "πος Ἴδη. αὐτὸς Κρήτη 
91 

ἡξ σκ- 

Ἴδη. κῃ μθίσιν «ἴζοῦ δρυσὶ συλειϑόωσοι " τας 
ΟΝ ἢ 

Καὶ σὴς ποι μέγεθ()..᾽ πϑιώσιον. 
δ᾿ τον ἴη 

ἢ" Ξ 

428 Μυϊα γοτὸ {[Απιπὶῆ [Ογοῖπ 1 πιλρὶς θογοαῖοα [{δρέςηίτίο- ἢ} «ἀπιπίο; 
"παῖε5] ςοη!ρίοϊαητιις, 199 ΖΕ σγ!άᾳιο αἴαις Ογίῃενα, Ολϊλανίάφας “6 διῶ ΕῸ 
αἴρενα : 500 ἢ Ολγραΐίι5 16 πὶ Α[14 1Π Ραγίξ δα Οσσα[ηΠΊ. ΡΙῸΡΕ 4- «Αγηπῖβες. 

{ἘΠῚ ρίατη 491 Ογεΐα δοπογαῖα, [0}15 ΠΊΔΡΉΙ ΠΕΓΡΙΧ, 595 ΜΑρηάσαε [1] ζανραιξμν 
αἴας, ὅζ θοπ ραΐσια Βαδοης. πλι {ρον [6Ἁ, 593 1(4 ρῈ}- “πε αἰϊᾶ τα 

ζ04  βανίε: αἀ 
᾿ (υὉ φιορουθιι5 ΘΠ Πε5 γιγείςρηϑ : Δίᾳαε Βυ)ὰ5 χαῖ- ᾿ῖ γγοι 

᾿ἀεπη πηλσηϊτιιο 1Π 6 ΘΠ5.-τ--- ΚΑ αΡ ΡῚ 
1α6τ: Ογθιαηις 

ἦτο βορειύτεραι νῆσοι Κρήτις ὃ 
φρὸ ζόφον . ἅτω γὸ ὃ τὴς ἱςο- 

οἷαι συωτείοσε) νὃς) Αἴγυλα, 
ὕϑηρᾳ, Καλαμειαί Τε 2 σραχεῖα, 

Καρπαϑϑ᾽ 2) ἑτέρωϑεν; φξὸς 
ἫΣ τολὰς εηλάδη. ξγγὺς δι αὐὖ- 
ἡ Κρήτι ", ἰώ εἰκωμιάίζων 

2ησὶ »Κρήτη πιιήφοσοι, τιδίμη Διύς" 
: 2Θ᾽ πδειώσιον» ἤτοι μέ- 
ἴ πολλή ̓ τε λιπεροὶ᾿ τε κἡ ἐυζο- 
ΟΣ ἧς ἡ Ἴσεη; ἵ ὄρος ἐγχώ- 
μι Γ ἡ Τρωϊκὴ Ἴδη ὠνό- 

γιο[εώφῳ εἴοκέϊ. 
δὼ ̓ἐπαναλαζῶν ὁ ὃ Διεονύσι 5)", 

ὠξίαν λύγε,, φησὶν, Ἴδη χῳλ- 
ὧσο δδισὶ τυλεϑόωσοι. 

υ. γὺ τὸ Ὅφος Χὺ με- 

γαλύδενδρον. Κρήτη 5) λέγεται, 
οἱ παλομοὶ φασιν, ὠπῆὶ 

7.1 οἰκησαγ)ων Κερήτων, οἱονεὶ 
Ῥήτη, κἡ ἐν συϊκοπὴ, Κρήτη. 

ὠπὸ Κρητός τιν εὐ) τίω 
τίω ὠνόματαν ὑοῦ φῷ Διύς. 

γνν ῥῥιανὸς δέ φησι, Κρὴς. ἕ Κρή- 
τῷ ἐπώνυμος, Ὁ τὸν δία κρύ- 

..] 
Ἧ, ὁ σιν 

“ ψας ἐν ὄρει Δικταίῳ, ὅτε Καφ-, 
᾿ 10. ἐμάςενεν, εϑέλων ἰφανί- 
ἢ σας αὐτί. ᾿Αργίας δέ τις, ὡς 

Ὧ ὼ 

- 

. λέγετω, Κρεήτίω αὐ τίω ὠνό- 
“μασε, πλεονασμῷ 7 ε. 10) 

συμιμάνη μον δ δεισῶν ἐγταῦ δὼ τὴ 
Κρήτῃ Τεοσείρον νήσων» Αἴ γυλώ 
μἂρ ἐκ ἡξίωτω πολλοῦ λύγε τοῖς 
παλαμοὶς ᾿ τὰ Κύϑηξῳ ἢ γησύός 
ἔξι σοὺς τῇ Κρήτῃ, φυλάδεσα 
τ εἰσείφ7ι, τίω) χλῆσιγ᾽ δοκᾶσα αἰ- 
σία 1) τὰ τίω ᾿Αφρφϑδὲὺ τίω χῳῴλέι- 
ὧι Κυϑέρειαν, χτὶ τὸν “Ησιύδ'ε 
μ'ὖϑον. λῴγον7 0 Κυϑέρειαν τίω 
᾿Αφρφδὲ τίω λέγε, «δόπ τε95ε- 
πέλασε Κυϑήεφις. ἐκαλεῖτο ἢ. 
φασὶ, "ἡ Πορφυρᾶσει ποτε: σαὶ 
τὸ χαλλί σεις ἔγειν πορφύρος. ὥνό- 

(μᾶς ἣν. φασὶν» ἐμπτὸ Κυϑήρε {5 

Φοίνικος. τίω ΩῚ Καλ δι ψ νῃ- 
σον οἱ παλαιοὶ ὶ φολιας αὶ πρὸς ἐν- 
πιδιαφολία) τῆς ἢ Καλαυφῶν 
λίρας τὴς πῷ χανόνι δὰ χωρῶν 

σόξυωνοβδϑης, φτξϑπαρφς Σιυ)οισΊ, 

κωκαδδιάν ναγενώσκογες " σίω 
σῷ ἰῶτα ψᾶμτοι χ) ὅτω φυλάοσον- 
τὸς γεοφίω. χυ ὁδὲ διαὶ τὰ β 
γοόφοισι τουτί, οἰλλὰ δαὶ τῆς 
ἀυ ΦἸφϑογγα,, ἐν τῇ Φ αληγό- 
σῃ. λέγρεσι ἢ κύχλον ἔχειν. τοῦ- 

τίῳ τίω νῆσον φαδέων Ἀν» πυρ΄- 
π μῷ 

Υ 

κεν 



ὁ δ 

1 ὸς εὐνδρ. 
νεῖ γίγρν. 

ΑἸ ΟΝΥΣΙΟΥ 

μῷ τεβαςαδέῳ διεςῶ ἃ, τὴς ἡπεί- 
φῦ. ἄτα φασὶ μετ᾽ αὐτίω Ἔ 

τὸν ἀνωτέρω μνή μον δέν]α Σαρ- 

ων χὸν κόλπον Ν δ σεόκειτοι ἥ 

Αἴγιγα, Φὰ Μυρτώς ἤδη αὐτὴ πε- 

λάγες ἄσα9. ὥς Κ): τὸ Κυϑηξᾷ, 

αὴ ἡ Καλοφκω, κ᾽ ἡ Ξαωλωμέν. 

ἔχειν δέ φασι "ὃ ἰφεϑν, Ποσειδῶ- 

γος ἄσυλον τίυ) Καλαΐειαν του- 

πίω νῆσον «)ὸ χὺ τὸν Δημιοοϑέ- 

γὴν ὀκέϊ ἡ φυγόν]α «ὐλεὴς ὃ ᾿Αρ- 

[α, ὅσ᾽ ᾿Αντιχοῖβε ὅκ ξξιώσω- 

70» εἰγλεὶ πείϑειν ἐπτειρο, ἡ εἰ 

ἡ μυὴ Ἐισείδοη ἐρεῖν Ὁ); ἀλλὰ σῷ 
ζὴν ἔχων ἑαυτὸν παρέλυσεν. ἡλ- 

λάξατο Ὁ» φασὶν ὃ Ποσειδῶν τί) 

Καλαύειαν στίω φεὺς τίω 

Λητώ, ἐντιδ ὰὺς τίω) Δῆλον " ὥς- 
« χὺ τία) ᾿πυϑὼ ἀντιδὰς. ἔος 
πὸ Ταίναρον. διδὲν "ὃ λύ[Ὁ᾽ πο- 
Εφεμιώκης ὀπὶ δ ἴσα ἀνϑαλρα- 

μδύων, χἡὺ εἰντικαντοι λλουυσθ νων ὡς 
οὐτοὶς βελητὸν, ΣἸσῦν τοὶ Δῆλον 

χε Καλούειάν τε γεμεῦζγ Πυϑὼ 

9: 1 Αἱ γυπίιης ῬοδΘ.ἤεὶν.᾿ Ἰηλυσίων᾽ “πέδον ἀνδρῶν 

Τίωδὲ μέτ᾽ ἀν!ολιζωδε᾽ Καιδύνιαι " οὐγώασι 

Τρεῖς νῆσοι; μέγόλης Πα ἀρηΐδίθι ἐνδοϑαν ἃ ἄκρη: ᾿ 

τατα (οἰπση. ΒοιΩϊπυπι. 

Ππιοηΐου 1. 

Ὅπα ἀντικρὺ τὴς ΑἸἰγυτῆίας πέ- 
ζης (ἤγρυ τὴς 78 Δέλτα βορείας 
χρηπι Ὁ), ἢ ἢ σάσεως, ἢ βάσεως) 
Ά, Ῥοοος κεῖ ταλ, ὃς ὃ κύχλ» ςτ- 
γῶν δρὶν ἐννεωκοσίων ε εἴκοσι. σε- 
εὐ [ὦ πόλις Δί νοὸς. ἡ "ἢ μέχρι 
γυν πϑριαδουϑῥη, εἶφ᾽ ᾿ς πλοῖω 
Λινδοχῴ. ἔπ ἢ χ᾽ Ἰηλυοσὸς, γἢ 
Καίμιξ9ς». εἰοὺ “Ὁ « γεαφοράῥη, 

φρῦς. ἀγτιδιχςολίμ" Ζᾷ χυρίσ. ὃ 

εχ δάνεγίο δυΐεπ οὐ 5.’ ΖΕ σγρίία ἈΠοάμ5 εἰξ, Ταϊγῆσ 
:96 ἔχῃς διΐεμα Ροίξ, οὐἱεμέεπι νον! 

ΟΠ ἀοηϊα ἔπηξ 591 Τίας ᾿η 155, τπὰρημμα Ῥαϊαυ Πα Ἰηῖγα Ῥιᾷ 

΄ ̓ ἠγαϑέϊω κα Ταίναρον ἰως (ὧς 
πα. τὴ Ὁ “Καρπάϑῳ λυμήναδε 

“ποτέ φασὶ “σὺ λαηωὺς, ἀχ 

γμ ουδδες ἐποχτὸν ἔξωδϑεν" 

κὺ ἡ πωροιμία δωηλοὶ ῇ ,λέγεσε 
ὃ Καρπεϑιξ" τὸν λώγῶν. Κρὶ 
τὴς ἢ πύλεις μέγεςοα» κανοῦν 

φ 9769, αν Γόρτυνα» Κυὰ ᾿ 

νία, Ὁ Κνωοσὸς, βασίλειον 

γω Ὁ»: ἥτις χὺ κέρασος φιαλέι 

διμωνυμᾶσω, ποταμῷ πνι Οδθ 
ῥξονγή!. Μίνως ὃν τέῶτος τί! 

νῆσον ἐϊξημέρωσε νόμοις χὺ πολι 
τείακς. Ὁ πόλεων σαιμοι 8 

ἐἴρηκε ὃ 2 «ἑεὶ αὐτὴς "ὃ “Ομηφ 

ἐγ ̓Οὐυσσείᾳ9 "Ὁ γέγραπῆαι ι 

ὅσαι ἔδει. Ἴςξον ὃ. ὅτι εἰντὶ ἤ 

εἰπέϊν βορειύτεροα νῆσοι Κρήτη: Ιζ9 

βορειόπεραι, ̓ Αμψισὰ ἂπεν ὃ 

θιη γητὴς» ἀπὸ (μβρὸς “Νιλώσαις: 
ὅλον. μέρος γείρ τι Κρήτης ὃ ̓ Αβ 

γισὺς, ἔνδον Ὁ απήλαμον. Εἶλι 
θύαρ, ὡς ι ὧν τὴ ̓ Οὐνσείῳ ὃ ποιή! 
τὴς ἱςορξ;, 

ἀνα. ἡ 5 πέζης 

οἱ 

οὗ Κάμφοος τὸ κύοιον εἰγεὶ Σ 
ϑόγε πκάροϑ. (ἢ ἰω «τος εἰν 
ἀλυν ὧν ὠρχὰ ἘΣ Παμφυλίᾳ 
φῳϑφλίαρ; Φγδὸν τὴς ΝᾺ Πωτὸ 
ον μεγάλης ἄκεῳς. αἱ χϑμδ 
γιαι φρὲϊς νῆσο; κεῖν.)» ποίει 
σὸ μέγεϑος» «δ χ στα ἀλλήλων ὃ “ 
σον πένῇε φτισδῦός, τὴς ἢ γὴς ἀφ ι 
σηκῆσι ὡς. ἐξ Ξασείσιον. ἐφ᾽. 
οἵον τοὶ τινες ἀριχεῖπ, τὸ μα 

Ἧ, 
“ 
᾿ 



᾿ ΠΗ ἘΡΊΤΗ 
ὅρος τὸν Ταῦρον, εἰρχόμδμον τῇ 
Δ ̓ἰληϑείᾳ ὑπὸ τῆς Ὁ Ῥοδήων πε- 
φαίαρ.. Ἴσέον ") ὅτι Ἡρωδιρανὸς ἐν 
πῇ χαϑόλε φροστούίᾳ, Χελιδὸ- 
ἡ ἀναγνώσχει ὀξυτόνως, ὡς 
Ἐτα 'Πάταρᾳ ᾿ 3» κτίσμα, 

ἁ 
Ν 

ταρύ, πόλις μεγάλην «ὗελ ἡς 
φερεγεύφη πλατύτεξον.. ἡ 9᾽ “Ῥό- 

Ρ τ ἀλλά σεέος ϑαυμαςοῖ," γα τὸν 
ἡλία ἢ κολοοσὸν» Χαρη] Θ᾽ ἔ ρ- 

Ἂ» ἐνδεὲς ιν, σήγεων ἐξ 
ἤκουα" γὺ μωῤ ἐν αὐτὸς ἐν δ 

ἠὰ ϑεαμάτων, ὃς ἔπεσε σε;σ- 

ον Αρηβν ἀπὸ χὰ γρνώτων. 
ὃ τὸ ἀγλαὰ ΕἸ χέν ἡ “Ρόοος 
Τιῖ 5 ὧν τὸ ΤΌΚΟΥ 

ΟΥ̓ Ἃ ἔμψυχον με ἰϑὴν 
οτος αἱ λύστσιν ἐδέσμιου» σὡ- 

μὴ χὦ λάϑοιεν τύχα κιγή- 
ἴα μιεταςῖγαί “πῇ ἀλλα χϑ. εἰ 

ἔ χε τίω νῆσον ταὐτίω ὁ ἐεό- 
μεγίσῳ χολοοσῷ σερεγύνεια; 

ἀἰγλοὶ χἡ σμιχροτίγῳ τινὶ ἐπᾷραι 

, Κύ 
Κλύζετ᾽ ὑπητοι ἐπύφαιΐον “" 

ΤΣ ἢ 5: 

ἀναϑήμα,» ἐ ὠκεὶ χἡ ὃ κφῳλὸς πέρ- 

οδοξ 1.7, τὸ Τῷ Πρωχογίες κυ υὑμνε- 
ψᾶμον πάρεργν. «διαὶ 5. τὸν ὠνώ- 
τερον ῥηϑέν]α, μέγαν κολοοσὸν» χ) 
Κολοοσιεῖς ὡς ἐν «μαεγοίλε ἊΡ 
σήμιϑ ἐκφλουϊο οἱ ἱΡόσ)οι. ὑχώ.- 
γκ2 ἢ ὦ γουςειθικα, ἔ ἔχειν ἡ “Ῥό- 
δος κρυπηὰ χὺ ὠπόῤῥητα ποὶς πολ- 
λοὶφ, Χ. τ χα, τογῇ ἀ σε} αὐτοὶ 
ϑείγαγον εἴ) τίω) ζωμίαν. ἐκλήϑη 
δέ πῦτε;, φασὶν. φιέσε ἃ τῶ. 
Τελχνὶς» δὰ τοῦ ὧν Κρήτης 
Τελιχῖνας. οἰκήσευνγας ἐκέϊ, ἄν- 
δρᾷς γόητας χἡ βασγχάνες. χαΐ- 
σοι τινὲς μοίτίωυ ϑυσφημηδίωαε 
τότες φασί. βασκανϑίω) κ᾿ "5 
(κἄγλον. ὑπὸ δ ἀνπιτέχγων ἰ- 
γι, οἰείςες ὑπάρξαντας Ὁ ἐργό- 
τὰς χαλκδ, Ὁ σιδήρό., οἱ χὶ τίωὶ 
ὥφπον τιὸ Κρόνῳ ἐδημιόργησαν. 
ὃ ὃ γωγράρθ. φησὶ »ἡ ὅτῃ πλαὔ- 
σαιῦ]ες οἱ “Ῥόδιοι μέχεις ἸΟηρί 
ἔκτισαν ἐκέι πόλιν ᾿ Ῥόδον. 

υῶρϑος “ εἰς ἀνγεὶς ̓ αμφυλίε ἐν δοιαὶ κολπϑ 
ἄςυ Διωναης ᾿Αφρρδυύτης. 

ἐφὺ ̓πρϑεν δ Ὑ 7. ΤᾺ 

“5 ΟΥ̓́ΡΙΤ15 ΔΕ ζοΠΗ ΟΥέιμ11 γογίπις ῬΑΓΉΡ ἢ ἰπππη Ἰηξέα Πητπη 59 ΑἹ- 

τε τη ̓Αταάῃς, γΑΙΤΟ ἴῃ ΠΊΔΓΙ. 

85 ὈΡΡΙΑ 11. 
ὺ . 

Ὃπ ἡ Κύωρος ἐδεμιᾶς νήσε 
πορμλμη Τὴ ἀφετὴ» τιώ Πομ- 

φυλίῳ χἡ τῶ Ἰοσκῷ χλύζεῦ 
γι. ἧς πϑεμία εη ὅν εἰ τολ. 5 

- ΨῪ 

νῆσος ὅξι. λξῷγε: ἢ αὐτίε 

ς ἀςυ ἐπήφαον, ἧς 
Τ πολυ Κορυξάντιον 

ἄςυ, μακερωρεπῶς μμ ὁ γὸ μ- 
γειλόφωγον σὺ τί τοῦτ τίς. γἢ:- 

νν 

" 

ὃς ὦ 51:2. Αρραϊθηΐ ϑ4] Δ ]ΠῈαπῈ 

ὩΩ »" 

σον εἰπέϊν ἀςσυὶ) ἀχολέϑῶς δ’ ὃ ὃν 
μύϑῳ, σοὶ τίνι) ἐγεῖ τῆς ἐὰν 

φροϑίτης (μἄλισα δια ΕἸ. ὥ-- 
ϑυρμα, γ υν ἡ νῆσος τὴ οἴαίμο- 
ΜΙ ὠφ᾽. ἧς ἢ Κύφρις παρώνθμμει- 
ςα!. πῶτο ἢ, σοὶ τίω) ἐμᾷ 
μια χλοσυμίων, Χ) τὸ ἐπαφεό δ)" 
Ἴον. τινὲς δέ φασι Κυύζιον" χλῃ- 
ϑέυϑαι αὐτὴν, πὸ Κυάρε ὑοῦ 

Η 2 Κωύφυ" 

99 

ΛΑ 5 Ὁ, Φοινγυὴς ᾿Δραδίι; μέγούλῳ ὄν: " πύνίῳ. 510 || κόλπῳ, 

᾿Πρίῶε ὃ 5. Συνια δ, χορυ φῆ. 

Φαίνον Σϑηαμάς σε ᾧ Αἰφίνης΄ ἀἰολίεϑοον, 

τ ΔΠΠΔΌ1]15. τὸς Τιοπασα Ψεηεγίβ. ὅτ Ταχία νεγὸ ῬΠοθηΐ- ἢ τυεία, Τα- 
τι Αἴ νεγὸ φηΐε ϑυηΐῃπ) Ψνογεσεπχ τος. 

"": } ΤΟΙ ΠΟΠέΟΓΙΌ1.] ργὰ { Δρδηΐδϑ, 
ΤΕπ ᾿ἃ 4771. 

ΩΣ “εξέγεςξ 

2ηειίς «4. 
ῥὑΖπιος “1:11, 



ἢ 
ΚΙ ΟΝ Ξε Ον 

Κινύρε᾽ ἢ ἐπ ἄνθες ἐκεῖ πολλᾷ 
φυομᾶο; ᾿κὐῶόη καλορϑύα. οἱ ὃ 
Κρύγ7ον πυτὲ χληϑήγοι αὐτὴν λε 

γρίσι ὅρα Τὺ κεκρύφϑω ὑσὸ ϑὼ- 
λιοσης᾽ ὅτ υὶ “ϑεὶ Δήλε μυεύε- ὦ 

πολ, ἢ «ἑεὶ ΡῬόδα3 ἢ, χα Πίνδα- 
Εν. ὅπ ἢ κἡ Ξφήκειο, ἐκλήϑη πο- 
σὲ» γ Κορᾳεία,ὃ Λυχόφρων «ηλοῚ, 

δλ(ιώτατοι ὃ νησιωδι οἱ Κύπειοι. 
λέγον δέποτε ϑαλαηοχρατῆστιι 
χολθόν τινῶ χὶ αὐτοί. κύκλος ὃ πω 

τῆς τὴς νήσε «δέω ς υ κ τὸς 
χαταχολπίζεσι. πολλαχοῦ δὶ χὺ 

δλμι ποιεῖ, διαὶ τὸ Τὰ οὐμάτος 
δόμμιχας. Ἵρπ “«δεὶ Φοινίκην 

εἶσ ή ΓΑρα δ᾽. λέγρνγαι ἢ 

δοτὰχ ποτὲ ἐνόοξο! οἱ ᾿Αρᾳᾷ,δι)ο!» 

ὅτε ταπαζύντων ἡἦω ἐδελφῶν, 

Σελόκα, 48 τε Καλλινί χη» χὺ 
᾿Αγπύχε “Ὁ ἹἸέροχος, αὐτοὶ τῷ 
Καλλινίκῳ φρλήλεμᾶμοι, ἔλαξον 
εἰξεσίαν «δέ χοὶν, τόν καυπειφαὺ- 
γρή)ας ὁ ἐκ 78 βασιλέως παρ᾿ α"- 
τοῦ, ἡ “ἡ ὀγιδο,δδνοα εἴ κογαν' 
μὴ υϑύτοι ΠΩΣ ἐμπλξειν ως αἱ 
ΗΝ τοῦ φιρόσφυγοις,. εἰ νά Τὰ ὅλι- 
σεέψαι ἃ βασιλία : ἔφ ὃ χὺ ἑχέου 
Ὧν ̓Αρασὸς, ὡς ῥιϑήσετω χῴ- 
σωτέρω. Ὅπ φοϑο)εν Σουρ! "ὸς 
Χο: υφὴς, ἐφυ δεν ἢ χζ ἐνερ 9Ὲν 

Ω ̓Α(άντων φαίνον τοῦ Σαλαμίς 

ἧ καὶ Αἴχνα. δεῖ: Ὁ ) εἰδέναι ὃ 1 Ταμ- 
Η ἐγντοιῦ δῦ «ἶῊ λῦϊ ἡ τὸ ἐφύπερϑεν 
᾿Αξάντων Ὁ τὸ ὑπέ "ορϑεν ἵνα 
Ἀ: τὙ "δ ἰμφοὶν τὸ νοπωτερον ἡ 
δ εἰ ὼ ὑπύνερϑέν ἔδιν, «διὸ τὸ 
καϑ᾽ ἡμᾶς βύρειον ὕψοτ ἀλλὰ χτί 
τὴν ΤΌ αδειηγηΤὰ συ"ήϑφαν,ὕπερ- 

δὲν ὄφιν» ὡς τιϑέν] Ὁ. δι δ νο- 
γίων τίω) ὑπὸ΄ σϑόϑετν. χρῶ" 
τλριον ὃ εἰ δομϑυον ᾿ΑΠικὴς χὴ 
Εὐξοία,,, σὺ Σόνμον. «ὐξὶ ἣν Εὐ- 

(οιαν εἰσὴν οἱ ̓ Αξαήες, αἰδὶ ὧν 
ἐρὰ μρ μ᾽" ὀλίγω ἡ ἢ Ξαλὰ- 
μὲ φ», ΦΟΦΤΗ ἐν τί Σαρωνικῷ 

“τελογε!; σοὺς νατολεὶς Κορίν- 

ὃς, ἡ μετ᾿ συτίω ἡ ΑἸγιγα; 

ἼΕΡ νήσε ὃ τώ Λακώνων βα 

ὍΝ 

{υ ἐν πολλοὶς ἢ ὃ ὃ Πίνδαφος ὃ Ζ, 
“γε. “ «ἷξὶ ἧς "ἡ τοιαῦτα οί 
« Φον(). Νῆσυς σέϑ Ὡς Ἔπιο τι 

«εἴα ἡ ΑἸγιγα. ἐγεϊοξοτοίτῃ . κι 

χλον «ἰδίων 9 παιχλυζομᾶϑη τ 
ὙΦῚ Κρηηκῷ πελάγει ᾿ λὰτς β 
. τώρ» μεταξὺ Κρήτης χ) ἢ 
( γεῖας χὴ ̓ΑἸ]πικὴς" ἐγ βάϑει υἱ 
᾿ γεώδης, ξἐχηιπολὴς ὃ πεβώσε ες 

- τοὺ Χὴ ὑψηλή ἔρι, κειϑοφύξ9 
ἱχανῶς" Οὐγώνη “ποτὲ ὀνομαζι 

“ολϑη.ς εἰς αὐτῆς ὃ διακός. οἱ ὃ. 
οἱ τὴ ΘΕΟΣ Μυρμιδόνες ξ 
θη, ὄχ ὅτι ΧΙ δ' μόϑον» λοιβ 
τὴ νήσῳ συμῆεσογῖ Θ᾽, καὶ ἡ ἐκ 
ἐκ τοις νἾων τὴ νόσῳ οἱ μὐρμνς 
ἀνϑρώποι ἐγ ύονῇο, Αἰακοῦ ἐυξε 
μα ἀλλ᾽ ὅτι μυρμήκων, δέ κΗ 
τίω εἰγαδϑὴν γίω κῴτω ὅσων 
πορυήον τες ἢ ἐπέρερον ταῖς πέβαι 
ἵγα τὴν υϑὸ ἔχωσι γμαργυΝ 
ἢ τποὶς ὀρύγμασι: κατοικϊν. φει 
μᾶμοι τα πλινϑοποιέΐν, ἵνα Ἐξ υ 
εὐ. Δῳριεῖς Ὁ ἢ. ὠνέχῳδεν οἱ. 
αν τοαλ, πὸ ᾿Εσιοεύρό, ΧΕ ὁ , 
ΕΠ ΩΣ ἐκ ταύτης Τὴς νήσα 
δ ᾧ δόμϑ Θ᾽ Κριὺς, εἰνὴρ Ἄναι 
ἀϑλυτής' ὑφ᾽ 5 ὠπελαμυνομδωί 

« 

λόὺς Κλ΄ ομϑμηςο χὰ 8 ϑέλων ἐκ 
ξῆσομ οὐ τὸν, ἔφη ἀξ ας τὸ ὑω 
υᾶσον, ἤδη 2] ρον 

Κεις, τὸ κέρβα ὡς μεγάλῳ 
χῷ συμοισύμαμν-. λέγε) Ἀ. 
“Σωςρατός τίς Αἰγνήτης ἔμιπο 
μεγάλα ἐκ φορτίων κερδῆσοω." 
ταῦτα δὲ τὐδὴ Αἰγίνης. “ἡ 
Σαλαμὶς ἑξϑδιωήκον]α ςυ έν 
χε αδελιιεδον, ἢ ὑ[δοήκονήα. 3 
λᾶτο δέ πῦτε Κυχρεία, ἀ ΤΌ, 
εὰ Κυχρέως, ἅ χὶ Λυχόφρ , 

᾿Αβῥιανὸς μέανιυν ), ὃς "Οφιφὶ 
ἐπεχλήϑη, εδεὶ σραχύτια τὸ 
ἀπηλάϑη ") τὴς νήσυ ἀπὸ Ευθυ" [ν 
λῦχε, ὠνύ μα ςοη ὃ ἥ ϑῳ. 

ἈΚ) Σκιξοὶφ», ὑπέτινος ἣ ΘΝ 

γὰ Σκιροὶς Αϑίω 2) 



ΠΗ ΒΤΗΤΗΣΙΣ, 
αἰοιφ»»ὴ , ὁ μιἰω) ὃ Ο Σχιξοφοριών. 

ὁ Σκίεα τόπος. ἐν τὴ ᾿Απικὴ. 
ξ δ..} χἡ ποταμὸν Βώχαρον λεγό- 
ἢ ον, ὡς "ἡ Λυκόφρων ἱςορεῖ, ὡς 
ΟΜ τῖς Βυχέφαλον. χα ϑοὶ χὶ 

νι μαφὰΡ Θεοκείτῳ Βέρινα 
ταλικῇ βοὸς ῥινὶ παρφνομος ο- 

εὐλύν. ὅπ ὃ φξὶ πεντμι νῷ Ὁ Χα- 

᾿ πεναυμαχή ὃ Ξέρξης, κὶ Ὁ 7] 

ΙΟΙΊΙ. 

γαυτικὸν εἰξιόλογον ᾿ ἔραν ἣ νῆσος "ἢ 
ποτὲ; δδεὶς ΩΝ αἰεὶ λόγες ἡ- 
γνόηχε. τὸν 3 Σαλαμῖ γω 
πορῇ μὸν «σοί δον ἜΩ φασὶν, ὃν 
ἐπειρδῖτο ΡᾺ ὁ Ξέρξης χοῦτα χῶ στὰ. 

κ᾿ ἕτως ὑτοχέρσώστα (ἐπεναντία; 
τὶ πτιῶν τοὺς «δὶ δ᾿ ἴΑϑω »ε εαψιαΐ)- 
ἕμσιν. ὅ τὸν ον» χένα διορύξας ἀπε- 
δαλαζοσωσεν) ἐκωλύϑη ὃ φυγών. 

Θηητὺς δὲ τι: ἴδ βαϑὲς: πύρ(ξ Ό, Αἰγαιριο, 

Ἐναδεξ εν 7 ὀχθτερῖσεν ἀπειρεσιων ξιγου νη σῶν» 
μα Οουῦν ὄψι" 1 ξηνωπὺν ὑδὼρ ᾿Αϑεεμάυτιδθν" Ελλης, 

οω ῷ ΓΑΡυῖθι αν ὅρμον ἔ ἐσενΐο. ξ τό 

, 713 Αἀιχιταηάις δΐδιη σαϊάπη εἰς ργοβιηάας συγροθ ΖΈρΙ, 
ΤΙΣ Τῃτῃς Πα θη5 ΠΕΡΙΠΩΛ6 1Π ΓΙ} ΩΓ) [ἜγῚδΘ ΠῚ τη] τ, 515 ΠΙ͂ΖῸΘ 
Ἶ αὐ ἀγόξατῃ υηήδηλ Α [ΠΔπηδη 415 ΗΘΙ]ς5, 515 ϑεἴτιις υδὶ ἃς ΑΌΥ- Ἐ.14 εϊ!ο- 
ἀδπι5 ορρο[πἴληη ἰοχ δάνονίο] [ζατοποπη Ροίπεγαηξ. ΠΡΟπεμΑ 

Ῥεγίρδν.. 

᾿ ἰνοσ. τὸ Αἰγαῖον σέλα 9. ὠπή- 
ἐς σίας ἔπειν λέγε γήσες, ἃ ὅτ᾽ 
Ὗς ἡτὸν βαϑὺν σπύξον σὸν 715 Αἴ- 

Ἵἀδ 

᾿ ησλά χαλέ!. χἡ ὅτι τὸν “Ἑλλήαπον- 
τὸν ὡἰρᾳφοέζων, ἢ ἢ «δειφρῴζων, 
“ ἐτυμολογῶν, σενωπὸν ὕδωρ ̓ Α- 
δα μαντί 9 .Θ΄ “Ελλης λέγει, αὐτόν. 

᾿, ἧς ἐκε χα τειπεσόσης τὴς “Ελλης 

᾿ φὴς ϑυγαθὸς σῇ ̓Αϑώμαν]), ἃ 
᾿ πόσης τύπῳ τὸ ὀγομίῶ ἡ ἧς 

χΧὦἡ τώτον Ἡφϑ]Θ. ὶ ἱσορεῖ «ἱεὶ 
δ Θρακικὴν Χεῤῥόννησον. “ ἃ 

Διονυσι λέγει "ὁ ὅπῃ Σηςὸς 
"2 Ὁ ΑρυΟ᾽ ἐ ἐγαντῖον ὅρρον 
ἐϑεν7. ̓  Σηςὸς υδὺ, Λεσβίων ὦ ἄ- 

Χ0 49 χα δαὶ χῇ ἡ ἡ Μααν», εἷς 
) 74 γεάφθ᾽ φησὶ 5 Χεῤῥονγη- 
10 πόλις, ᾿Αέύ δε δοὺξ χ σα ς- 

"λν ἐν λιρμϑῦ Ὁ) εἰ ς λιρᾶβα. 

αὐτὶ Εὐρώπην «έ ὅξιν ἡ ῥηϑᾶσα 
πόλις, λεγρμδμη ᾿ΑΠικῶς ὦ ὥ ἡ 
Σηοὺς, δ) ὃ ᾿Εφύρῳ ὃ ὃ Σηςός. 
᾿Ξ δέ ποτε ἐδ ϑον ἰουφθν, ὡς 

ρφοδῖΘ. ἐστ ρεῖ. "Λέυδθ- ο 
φρὸς ἰνωτολαὶς ἀντ ποιρήκεσει Τὴ 
Σηςῷ, κπσμμα, Μιλησίων," ἶσον 
δήγχασει Λαμϑψαχε ὁ Ἰλία, (ὡς 
ὃ γεω[ροῖφ- φησίν" ἔνϑει πὸ ἐπ- 
ΕἸ λέυ τα ΤῈ πορθμδ, ὅ δῖ ὃ Ξι9- 
ξης ἔζευξεν. ἐγεωρή δ, ἢ ἡ Αξυ- 
οἷς αὐτῇ ὑπὸ Δαρείᾳ φὸ πειβὸς 
Ξέρξε. 9 ὃ λέγιταί ποτε κΧὴ 
Λυξικὴ "᾿Αζυ9δ- ΑἸγυηῆία, ἔ- 
χέσα Μρρθρείον βασιλέα, δευ- 
χερόϊ όσα (Φῷ τὲς ξχατομπύλες 
Θήξας. χἡ Ἰταλικὴ ἢ) ἱοσρέϊ ται 
ἸΑζξυσδὸς. ὅπ δ «ὗδλ ᾿Ελληασόγῆς 
εἰμφεξ λήϑη τοῖς παλομοὶς ἄλλα 
75  πόϑεν ὧν ἀφθίτο,. ἤσῊ 
φεογέγραῆαι. Ἴρρον ό τπινώ 
φασὶν ἱσορειν» τέσσερας, ἡμεῶς 
μεγοίλες χταχλὺ μὲς, ὧν ἐφ ὃ- 

νὴ δια ῤῥαγλοτα τὸν ᾿Ελλήσσοντον 
ὠφοείσωμ τὴς ᾿Ασίας πίω Εὐρώ- 

πῶ. Ἴςέον ὃ ὅπ ΚῸ τὸν γεῦ- 
ψανα τὰ ἐϑγιχῶ, χὺ Ττολικὴ πῦ- 
λίς τὴς λέγεται ἀδετέρως τὸ "- 
ζυσον, χἡὴ ὅτι ὀπὴ συκοραντίῳ κὴ 

Η 3 ᾿ μωλώς 



ΙΟ2 Αι ΟΝ ΞΙΟΥ ΠΣ 

μάλα. εὐεξ σἱ ἈᾺ΄ ν7. οἱ Μιλή- ἑτέρᾳ ππαρφιμίω 62) δ ἀνθῶν, 

᾿Αξυοδωνοἱ ὅτοι" ὅϑεν χἡ πα- ᾿Α(υσίωὸν ὠπιφύρήμω. τὸ δὲ, 

Οὐ "ἃ μηδ᾽ εἰκὴ πίω "ΑΘυσδὸν ἐναντίον ὅρμον ἔϑενο; ἀντὶ ζὰ," 

πύτεῖν, ἤγρυ» μὴ ϑαῤῥουώτως χωτεναψτία κέίν τοι ἀλλήλαις. χ). 

αὐτὴς ὠπιξαίνειν. ὧἷξ αὐτὴς ὃ χ τπτύμι εἰσιν. ὺ 

Εὐῤώπως δι᾿ αἱ β λαβὴ 5) νάϊ μςῖϊ “6965 

ἢ Ῥώοϑ. Ὁ ρμῷνϑ» 8 ἑξείης " ἘΠ ̓Ασιης σι᾿ ἔπι δεξιὸ χήν τοι)» 

τ Μῆκ8. ξσ ορ καπώϑιο τιτοινόμδυαι βορέαο. 

Εὐρώπως δι. ἤτοι π) ̓᾿Αθαυ]ιας" ᾿Ἔπλετο Μάκριο; 5 520 

Σκυεῤ: τ᾿ ἡνεμόξοσοῦν ᾷ αἰπτεινὴ Πεπούρηνθν. 

Ἔνϑεν Ο΄ ̓Λῆων κρὸμαὸν πέδον Ἡφαύςοιο. 

ὑὰξ Πέπία,)» ἡ ὠγυγίη τε Θάσ(δ»». Δημλπερίθλ." ὠκ τύ" 

Ἴμξερς, ᾿᾿Θρηϊκίη τε ΣάμΘ., Κορυβαν]ιον ἁ ὥςυ. ἢ 

ΠΕ ΘΜ π᾿ 

“μιν ὙΠΈΘτορα δυΐεπι { ἱπῇι]α 1. Πα ἡαϊάεπη Τ ἰξενα (ἰδ ἤεχα τη4- 

ελεελαδαϊδε.. " ΪΙ5, 515 Τη ΡΥ ἀἸεΠα, ἀπρμο Αἤδα νετὸ { δὰ ἀεχίνατῃ Πία [απί,᾿ 

Ὅλα 519 [Ἰῃ Ιοποἰ ἐμ ἀϊηο πὶ (ἐρίοηζ ΟΠ 4}15 ρογιεύξας θογεα. 559 Ῥογΐθ. 

ΠΣ: Επγορα ηυϊάομη { Αὐλητίαβ εἴς Μδογῖβ, "5: ϑογγάίααε νεπίοία, ὅς, 
Εὐίὸς ἐμϑίῃ Θχςαί Ῥοραγοίηι5. 2.5 11ηἀς ὅΧ Ἵ Ἔπηππ5, αἰρεγιπα (οἰαπη. Να]- 
τράΐρον 4 ΘΑ, 523 Ῥαζείοις, [ἀρεγιίαγ, νεῖ [δ[ὲ οἰϊδε μα Ῥει(οάφας ΤΠαΐίμς, 

«Ανγᾶουπε Οργειῖς δες ΕΡΠο: 5.1 Ππηῦτα5, { Τιηγδοίάψας ϑαπαμ5, Οοιγ-, 
ογγείξ ΗΝ ᾿ ἜΣ 

᾿πρα 4 Ῥο- Ἡρηξίοα οἰντίαβ. 

Ὁ Ἑκδαα, οἱδης Πάδον". «Ἀδαπιρι [άες. ἦ δατιοιβυαοὶα ἐπ᾽ 45. πδὲ ΘΌΘΡΗ τέμτι {ατγα ῥεγαϊία, 

42. Ὁρῶ 

ὁπ δ ἐν τῷ Αἰγώῳ νήσων πολλοὶ ἐκλαμξ ἀνονῇαι» εἰλλ᾽ ἔοι 
ὅσιι τὺ νάϊμωτι χειρὸς λαιῶς ἍΕ πυπικόν τί ἘΠ) ἡ ἀγαϑίς. διδ 
κέϊντω ποὶς εἰσιᾶσι τὸν ᾿Ἑλλήασον- χὴ εἰς διμκοιύτητα, παρετέθη ΤὉ» 
Τὸν. τς Εὐρώπης εἰσίν᾽" ὧν ὄξει Δάτος εἰγονϑῶν. ἵνώ ὥς λέγι:, 
γ ἡ Μάχκεις, "ἡ ἢ Ἐκῦρ99. Ὁ ἧ τὰ ἡ Δάτος ἀγαδῶν, οὗ, τόσ Θ᾽ 

ΤΙΕ πεέρηϑος. κὶ ἡ Δῆμν», ἥπε, γἡ πόλις, ἕτω λέγη) χἡ ἀγαπίς 
“Ἤφαιςον ἐτίμω. Ὁ ἼμἝερς. ἡ) «δὲς ἀγοδῶν. εἰ , γὸ μὖν ζῶτο, ποία, 
Σαέμοος Θερᾳκία, ἥΤις Καζείρων λοιπὸν ἄλλη δικοιύτης ΤᾺ δύο. 
εἰ χὲν ἱερᾷ, οἵ χὴ Κορύξαντες ἢ ς- τότων παρφιμιὼν ς ; Ἴσεον ᾿ ὅτι, 
λέγρν]ο᾽ Ὁ Θάσος, ἥτις χὴ ξὺ- Παείΐων κπσμα, ἥ Θάσος᾽ σὺ Πα", 

σία εἰ χέ 1 πῦτέ; κὶ τὸ Δάτον συ- εμοΡβ ἢ, πόλις ἐν τῇ ἹΠερποντί- 

νώχισε, πόλιν ἐγιδξον αδεὶ τίμὐ “ἢ, “ὃ αὶ ̓Αὐῥιανὸς ἶχλως φησὶ, 
“8 Σῥυμόν Θ᾽ παραλίαν. ἐφ ὁ “ ς Πάριθ᾽ ὑὸς Ἰασίον,5... ᾧ χ 
παρριμίαψ, δ πείλαμοί φασι. Δά- ᾿ πώνυ μον τὸ ὧν ᾿Ἑλλησσόν]ῳ Πά- 
τος ἐγαϑῶν; ὡς Τὸ, εἰγαιϑῶν ὡ- ᾿ Εἰον ὡς οἰχιςἣ. "ἡ ἕ φιηαφωνεΐ, 
γαϑίδες. χὶ σκύπει ἐνταῦ δῷ πίω ὃ ̓ Αῤῥιαγὺς φεὺς σὸν φέϑντον λύ- 
παροιμίαν» τὸ, ἰγαδῶν ἀγα: γον. ἀλλεὶ πίχα ταυτύτι τοί τινοῦ, 
«ες. εἰ γὸ χἡ ἄλλως οὐτίω οἱ «οἱ δηλοῖ, ὡς ἐν πολυωγυμίῷ, 

Πρ 



ῬΙΉ 

Πρ ποντίεος τὸ κα Ἑλησούγε. ὃ 
γἕ ἑτέξϑις ἔδοξεν» ὡς δὴ φεργέ- 
γοφηῆαι. ἊΝ ὅχω μϑδ'᾿ Πάριοι κτί- 
σι τίωὐ Θάσον λέγον). τινὲς ὃ 

ῥιανὸς δὲ φησι γ ὅτ Θάσος ὑπὸ 

Θάσε χαλεῖ ται, Ποσειδῶν): ὑξ. 
χὴ ὅπῃ ἐχαλεῖτό ποτε χἡ Χρυσὴ νἣ- 
σος, «οὶ πὶ χευσᾶ μἐταλλῶ; ὧν 
Ἡ 965]. Ὁ᾽ μέμνηται " λέγων ὅ7) 
πεοσύδες Εἰ κὸν μεγείλας οἱ Θαά- 

κ᾿ μέταλλα, χευσὰ σχεπηὴς 
ὕλης "ὠνόδ ρον ἢ αἰὐπεὸὶ Φοίνικες 
οἱ κτίστιψες τί) νῆσον εῷ ῷ Θά- 

σε φῇ Φοίνικος» ἐἰξ ἕ ὅ ἔχοι χἡ τοῦ- 

ἤνομα. ἔχε, δε ἱερὸν ᾿Ηεφχλέες 
ἡ Θάσος, ὑσὺ Μ᾽ αὐ] ρον 
κὼν ἱδρυϑὲν, οἵ πλαϊσευϊες κτ' 

Ἰ ζήτησιν τῇ τῆς ̓Ερώπηφ» τί) Θάσον 
ἔκγισοιν. » ταῦτα μϑὼ αἷεὶ Θά- 
σέ. “Ὅρᾳ ΠῚ ὅπ φιλοπρμιότοξον 

᾿ ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς, ἀγλαϊζόμε- 
γυς ἐφ᾽ ἑχόςῃ Τὰ νήσων, ὄξιϑέ- 

Ἰ τῷ χοῦτα" Σ Ὁ ὧδρ Μάκριν, ὅ 
ὄξι τίυ) Εὐξοιαν, ̓ Αὐαντηοίσῖε, λέ- 
γε: ὠπὸ τῷ ἐν αὐτὴ ἢ ἔδνες δα Α- 
ἐανων᾽ Θρῳκίο ἔϑγες, ἧς φησιν 
᾿Αῤῥιαρὸς, χληϑέν 5 ἕτως ἀπό 
τιν᾽ ᾿Αργείν ὑοῦ, Ποσειδῶν. 
ἼΑξαντος. τότός ὁ Ὅμηρος κο- 
μὰν Τε τὰ ἡ ὁπιόλεν φησὶ τῷ Θρῳᾳ- 
κίῳ νύμῳ, χὺ μεγαϑύμες ὑγομμεῖ- 

ἰὼ 3 Σκῦρον ὁ Διονύσι Ὁ 
ΝΣ, νὰ χῳλέ, τί) ΤΙεπείρη- 
ϑον αἰπεινίω), τὴν Λῆμνον, κρωώ- 
ναὸν “πέδον Ἡραΐςε, χκολέϑως 
“Ὁμήρῳ; εὔοῦ τόσ ἐκεὶ ποτε 75 
πυεὸς κρατῆρας. εδιὸ Ὁ πόλεων 
αδεὶ αὐτὴν δύο ὅ ὅσζον» ἡ μία Ἥφαν- 
'ςίω, ξλέγέϊο. λέγονται ἢ ὦ τού- 
τὴν Πεασ[οὶ ποτὲ οἱ κῆστα, οἱ ἐκ 
“ἣς ᾿ΑΠικῆς ὑπὸ ᾿Αϑίύμαίων ε- 

ξελαϑένῇες, ὡς ἀσέκοι κχὶ ὥρπα- 
γ.6΄ πίω) ἢ Θάσον ὦ γυγίζω λέγ; 
χἡ Δήμνϑος ὃ ἀκτὴν, διαὶ πὸ ἕἔυ 
εἴγεμον Τὴς γῇ σε. κ ἔ ξυχῴοπον. ᾿- 

ΓΉΣΊΙΣ. 

αἵ οἱ παρφιμίαν ἔπεσε σὸν 

Θάσος ὠγευσῶν, ὡς εἴτις ἐΐπῃ “οί- 
συς- καίτοι πνὲς, οϊατος οἰ γῶν, 
τίου σοιομήχίω παροιμίαν γράφε- 
σι, «ὐεὶ ἧς σοὺ ὀλίγε γέγροιγῆσα. 
Οδϑῳ ἢ ἐνταῦϑα ὅπως 
ἄλλων ποιητήν τὸ, Δήμη Θ᾽ εἶκ- 
." λαμᾷανόντωνγ εἰντὴ 75 εδυρεαὶ» 
ὧχ ἐντὶ τὸ; τόπ Ὁ. "ἡ σέυϑωθ-. 
ἔλαζεν. ἔπ ΟῚ κἀκεῖνα τὶ 7] 
εἰρη δυῶν νήσων Ἰςέον ᾿ 
ζοια, νῆσος. μία δι᾽ ὑμνεμῆνων ἑ ξ- 
πὰ» ἡ γχὺ Μακεις ὀνοικαιν ἑίσει. 
Μάκρις, δὼ τὸ τὴς ϑέσεως ὀγ:- 
μηκες ὅτ.» γαρ πῶς «ἰδαμό- 
κης ὀμτέτα). σιὸ [ἢ σδέςυχε τῷ 
κωιιχῷ λαξία) δ ὠμμιαῖ!θ᾽ ἐν 
τιὸ, ὑπὸ γὗ ἡμδ φἰδφτέτα), 
ὮΝ Περαχλέοις ̓  ὡς Δ ᾿Αϑη- 
ναΐων ὀπίϊεινείντων. ποτὲ τοῦ φό- 
ρὅς οὐ Τὴ. χλίνε Ὁ ὃ ἣ ἡ Μάκοις οἷ- 

Τί διὰ καϑαρδ Τὰ τ. ἐὺ χὺ ὃ »η- 
στώτῃς «οὐ τῆς, Μακριάς λέγε- 
ται, (ὦ ὃ Ὁ αἰμαλὸς ὅτω γαλὅ- 
υϑρ;, χλιγόμδυ 9. ὃ ΔΌΣΑΝ, 
ἐλέγετο Ω) Μάκεις χὴ δΩ Κυχλά- 
εἶν μία, ἡ ᾿Ἰκαρθς» ἀφ: ἧς νο- 
μἐζεσί τινες εἰρηδος χἡ τὸ ᾿Ιχά- 
μον πέλαγος. ἫἩ δ) Ξυθὴνν τίω 
»λῆσιν του τίω ὅγε! διε τὸ τῆς 

νή τά ταύτης σκληρ9 9 Χ) ἢ δὴ σχυ- 

φῶσες,, ἤτοι λιϑῶσες. σχύξος » 
ἡ λατύπη9 ἤγρυν τὰ ὠμπαλλύ- 

μᾶμα λιδίδηω ἐν τοὺς λαξάϊμα- 
σι. φρόκειται δὲ τὴς δ Μαγ- 
νήτων οὙὺς ἡ χῶρος αὕτη, ὥς- 
“» ἡ ἥ [Πεποίρηϑο:. ϑαωμαςαὶ 5 3 
αὰγες αἱ Σκυοιακ᾽ γχὺ μέτο)λα ἔὶ 
εἰσι ποικίλης λί ϑι, Σκυείας λε[ο- 
υϑμης5 χαϑεὶ κὶ Καρυςίας. Ἣ δὲ 
Ἴμξεος Θρῳκικὴ " "νὰν ἔξι νῆσος, 
ἱεροὶ Καζείρων. ἡ αὐτή " Ὄνομα 
ἢ) εἰομμκόνων οἱ Καξειρφι.. ἐπιμᾶ- 

πο δὲ αὐτόύδι χὺ ἹΕρμῆς;, ὃν Ἴμ- 

ἕραιον λέγρισιν οἱ Κᾶρες, ὡς ἐν 
πὸϊς ἐϑυ κοῖς αἰ ναϊσοίφε ται ἡ ὅϑεν 
χἡ τύχα χἡ Ἴμξρφες ἡ νῆσος παξο- 

Η 4 νομώζετα. 

ὅτ Εὖ-͵ 
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τοά 

1 Ἰςστεμμέ;:. 

' χρηνηδος 

ΑἸ ΟΝ τ τον Ὁ 
νομεέζεται. ἡ δὲ Θρᾳκία ΞΣαΐμος 
λέγεται μδρ χἡ Ξα μοϑράκη σὺυν- 
ϑέπως ἢ χρλέϊ τα εὲ ὅτω φεὸς 
«“γαςολία) τὴς ἑτέεας Σάμε τὴς 
᾿Ἰωνικὴς- μέωνη ἢ Φὲ τούτης κἡ 
“Ὅμηρος. ἐλάγε]ο δέ πυτε Δαρ 
εἴανία,., «οὶ τὸν Δάρδανον, ὃ ἐν 

χα τοιχλυσμῷ δγεπορ ϑμευ ΒῊ 
ἐκέιϑεν εἰς τῶ Τρωϊκὰς τύπες. 
ῥηϑήσετοι δὲ «ἰὶ τῆς Ξάώμε τάυ- 

Τῆς κ κατωτέβ ῶ. χ) τοιαῦτα υδῥ 

ὡς εἰθη.). τε τω τοιότων. νήσων. 
ὠπίϑετοι. πῆ ΟΝ Σάμον Σ Θοῳ- 
κικὴγν, Κυρξάντιον ἢ Κορυξαν- 

τὸν ἄςυ λέγε!» «δὶ τὰ ἐκέϊ δῆς 
Κορυξαάντων μυςήφια, ὧν χὸ Δυ- 
χόφρων μέωνη. ἀφ᾽ ὧν κὶ κορυ- 
ἐαντιᾷν, τὸ μ᾽ ἐμοοίσιως ἐνϑε, 
σιᾶν. τοῦτα ὠπιϑοχάδιω «ἴδ Σ 
δὰ ἐν Αἰγίῳ: γήστων ἐς ἕξεις: 
ρῶν κειμόμων " τοῖς εἰαιᾶσι τὸν ̓ Ελσ 
λήαπον7ον. αἱ καὶ τὴ Εὐρώπῃ, 
φεοσιίμον)᾽ ὦ ὧν μία, συιὴ πολ- 
λαῖς οἰλλαῦς5 Ἷ ἢ τρὸς τὴ ΑΊ- 
Τὴ νῆσος. “Ἕλξνῃ χαλαιθμη, " ἔγε 
ὅτι ἣ “Ἑλένῃ ἀπέβη « τὴν ἾΞ 
λίε ἄλωσιν, ἢ "ἡ τϑϑ Τότε, ὅγε! 

ἡρπείγη. 

ἈΣΣΝ σιής πσρφὐ πέωυ εν λαίξον, οἰμφὶς ἰὥσοι ΠΣ 

Δῆλον ὀκυκλιώσίμπο, Φ ζ θνομον Κυχλαδὲς εἰ εἰσι" 
"Ῥώσια σι’ ᾿Απολλωνγι Ὡθρὲϑ ἀναγ σιν ἀποισαῃ. 
Ἰ᾽ ὠρτόν Υ ο γλυκεροῦ γέον ; Ε εἰαρῶθνι, εὐ} ὧν “ὀρέοσιν' 

Ἀνϑεώ παν ἀποίνϑυδτε κύδι ᾿ ̓  λιηύφιϑογ ΓΘ. ἀηδωὼν.: 

ὙΠΟ 5 νετὸ Αἤας ΡΓΙΠΊΑ ΠῚ ραγέειτι (ογεϊξι Πιηΐ, 
436 ΤΙ 1 σἰγοαπἀβάογηηξ, ὥζ ποπηῖπε Ογοΐμες {πηξ: 
(αἱαίοτία νερὸ ἔμβοτα ΔροϊΠπὶ οπογεαβ ἀποιπέ ὈΠΙνΕΓία, 

οἰγοι ΠΩΣ 

527 (σγᾳ- 
528 1ηΞ 

εἰπέε ἄπο] γοσθης [ργίπι τ} νεγε, αδηο 1πΠ πηοητθιι5. 529 ΑὉ 
ΠΟΠΉΠΙθι15 ΡΓΌΘΙΪ ραγΐ ἀπα]οΙ! ΟΠ [π{ΟΙΠ]Δ. 

ἽὍπ αἱ «ξεὶ πὸ Αἰγοῦον. πέλά- 
ὙΘ. «εξιαὶ γῆσοι τοὶς εἰσπλέ: - 
σι τὸν ᾿Ἑλλήασον]ον» Τὴ ᾿Ασίῳ 
πόϑσχεχωρήχασιν᾽ ὧν «ερτέω ἐ- 
πέχοισι͵ μόϊοαν ἀπὸ Εὐφώπης 

εἰς ΓΑσίαν «γα ζαἰνονῇι αἱ γῆσοι αἱ 
τὴν “Δῆλον ̓ ἐχυχλώστυδο, χὺ δ 
αὐ τὸ, πουρομά Κυχλαΐ δες εἰσί. 
χὶ ἔς! Τῶτο ἐτυμολομα 4Ὁ ὀνόμα.- 
τος [ Κυχλαΐ ων. αὶ δέ]αι ΕΙΣ πεί. 
γὺ ἐν ταῖς ἱσρείαις ἡ Δῆλ, ὡς 
᾿Απόλλωνθ᾽ ἱ ἱερῷ " ὅ χ᾽ μανΐ Ἰέϊον 
ἣν ὠμέ αὐξιφανές. ἐκαλεῖτο οέ 

ποτε χἡ ̓ Ορτυγία, εἷς ὁ γιωεοο- ἢ 
φησί. χὶ ἡ μυδικὴ αἀτία. χεῖ- 

ἄν: ῳ" Λυκύφρθνι. ὅκ εἰξὴν 
δὲ, φασιν; ἔχε ϑεύγῇ εἰν αὐτόύδι νε- 

χορὸν, ἔτε κύγα τρίφεν. “᾿Αῤ- 

αγὸς δὲ αδεὶ ταύτης Φησὶν», 
ΡΟΝ ἡ πάλαι πλωτὴ ὄσει, 

: Ἢ ὅτε ἡ Λητῶ ἐπέξη αὐτὴ 5. 
δοδύμες ἔ ἔχεσα πόλεως. Ὁ ἄλ- 

λοι «ὲ συμ τερφευύμδμοι» αὐτῷ». 

φασὶ Δὴῆἣλον αὐ τὴν κλεαϑέωηαι, 
εἶδ τὶ φερομδδη ποτὲ καὸ ϑώλας- 
σε. ἄνελαν ὕφερθν. χα τωδεν, ὡς 
χἡ ἄγλαι τινὲς. χἡ οξ ἐἰϑήλε βά Ι 
σεως ἐῤῥιζώϑη φηειχβεῖσα. τα 
το δὲ ἅτως ἐἥλα ὧν; εδεὶ τὸ συ 
χά ποτέ; κωτοῖ ΤΙνοῖς, τ' Ψ γῆς 
συν τοὺ τίω σείεονς. ἐὺ χὺ χϑείς , 
ἣν τ δὶ σμπίω ὃ Τρέμων χολῆς 
μδρον. ὃ υϑυτοι ϑρυ»». ὅμϑρμος  χρήτ᾿ 
σμὸς ἐγαντιᾷ ἢ) τὅτοις δῦ ὑ λόχριφ,, 

ὃ λέγων ὅπ: Κινήσω κ) οἶλον ἀξ 
κίνητὸν εἷρ ξῦσον. “ λέγε γὸ ὅ :| Γ Ἂ ᾿ Ϊ 



ΠΕ Ὴ 

ὁπηνίχῳ ὃ Τὸ Δαρείε ςρατηλ)ὸς 

ἅτις πριακόσιω τάλαν]α χιξα- 

σε, χότε ἡ Δῆλος, ἐχινή ϑη φρῷ τοὶ 
ἡ ὕςειτα, τὸ πέὶϊν ὅσα εἰκίνηος. 
»ὡσὶ ὃ οὗ παλαμοὶ τὸς Κυχλάσας 
πλείας εἢ) ὅθι ι β, ὧν εἰσιν, ἡ 
Κύϑγ0» ἀφ᾽ ἧς ὃ Κύϑν,Ὁ᾽ λε- 
γετ τυεός᾽ δἰξ ἧς χἡ ζωοφ᾽- 

Ἷ ὧν Πά- 

ΠΡ γορ ποτε ἐν ματοιμέ- 
λό οἱ Πάξειοι πὲς εἰρίωνιχοὶς δίκο- 

λογία,. ὡς ἔϑεν]ο τεὸς τὸν Μιλ- 

πάσεγ, ὡς ἐλπίσειντές ποῦν συμ- 
μαχίαν ὧν κενοῖς. Ἢ ᾿Αμιοργ0ς., 

οἷς ἣ ἧς Σιμωνίδης ὃ ἰαμξοποιὸς» 
᾿Αμορν. ἐντεῦὖϑεν λεγόμλυος 

πρραἰξιανωμλώως, τύσῳ ἘΡΚ 

τὸ ὃ πο ν0 οϑϑπειροξυτὸ- 
γως. χιτῶν Θ᾽ ὅδ: ϑετον, ὑπὸ χεύ- 

μα. ἢ ἴσως ἐλαμοχεύν τινύς. ᾿Α- 
ἐπέγη γὸ ἡ «ὃ ἑλαίε ὑποςυδ- 

ὅ ὄφιν ὃ σξυγίας. ἸΤαωσει- 

τω, ὃ τὸ ̓ Αἠιχὸν λεξ ζιχὸν, 
εὦνλο τὲ ἐμφαίνει; λέγων», ἼΔΣ 
ἱ μοργὸς ὅμζοιον βυνασῳ᾽ χὶ ὅτι ἐ- 
᾿ μοργὶς κυρίως ἡ λινογα λα μη. 

ο ἧἷ ἧς ἐνδύματα οἱ μοργέσια, λε- 
οὐϑυϑρα, ὡς ὃ κωιμιχὸς ἐν Λισι- 
“ φάτῃ δηλοῖ. Ἢ Δῆλθ, ὅ- 
χω λεγρμϑῥη ἢ διαὶ τί ϑρυλλες 
ωϑρίω μυϑώδη αὐτίαν.. ὅτι ὑσὸ 

ϑαίλαοστι»» ὡς εὐῥέϑη; ὅσα ττιν 
ἴω, ὕςερον φανέϊσαι ἐδυλώϑη᾽ 
δι ννξ, αὐτὴ μαντεία,» ἐξὼ ὧν 
ἐδυλδτο τὰ δυκαρετα. Ἢ τῇ- 
νΘ'. ὡπό ν᾿ ὅτω χλη δέσει 
Τίυϊε ἀνδρὸς ᾿ ἣν δὲ σχορφοοφαι- 
ὙΘ᾽ γὴ οὔτι, ὡς χἡ ἡ κωμῳ- 
δα «λοὶ, Τηγίων μεωγηυδμὴ 
σκορόδων ὕθωτι χατοίῥῥυ] 0. 
«ἢὸ χὴ Ὕδιδσα ἐχλήϑη χρήνίω 
ἔχεσα ἣς τὸ ὕδως οἴνῳ ὅ ὁ μίσγεῷ. 
χὺ φιάλιον ὃ λέγετω πυτὲ ἐν αὐ- 

ΓΙ Ή ΨΙ ΠΣ. 

Τὴ «ἀνα κέινς, σύζκραμα ἔπχον, 
ἐξ ὃ ὅ πάνυ ἐξ; πὺς ἀνήτῆς το. 
Η ἼΘ- ἡ χί! λξησμον ᾿Θυήρῳ 

ον, ἥγρυ» ὅϑεν ιω Ὁμήρυ 
᾿ 

μήτηρ. κἡὴ ὅρα τὸ μυτεὶς. εξ ὃ- 
μοιὑτη᾽ Ζὰ πατείς. Ἢ Σ-- 

εΦ, ἥτις -ὅ τω πεῤώδης ὄξὶν, 
ὥςε κωμῳδέϊ τοι ὑσὺ τῆς Γοργ- 

ν Θ᾽ τῦτο πυϑεὶν» ὡς Σ "ορσέως 
αὐτύϑι πραφέν] Θ᾽. κ), πίω τῆς 
Γορ,θν δῆθεν ἐμεῖ κοι μίστιν- 
χυς, κεφαλὴν» δ ἧς τῶῦ ἐκέΐ 

ἐπελίϑωσεν. Ἴωνες ἢ ὠπὸ ᾿Δ- 
ϑίωῶν οἱ Σεείφιοι, καϑεὰ χὶ οἱ 
Σίφνιο", ὡς ᾿Ηρόδδ] 6» ἱςορεῖ. 
Ἴ 'Μύκονθ", ἐν ἣ λέγον.) κειῶς 
οἱ δώ γιγάντων ὑγειρύτατοι, οἀ- 
αμρεϑένῇς ες ὑφ Ἤρᾳχλέν. ὅ δὲν 
ὀχὲ ᾿ 5, ὄχ ἀ πασόνἼων μιᾷ 

ψήφῳ, ἤγριω ὀπὶ δ“ μιῷ δέχῃ 
κάτι δικαόλει ων λέγε) τὸ, πάνθ᾽ 
ὑαν μι αν Μύχκονον. ἤχρυ», πών- 
“πὰ διιοῦ ὑπὸ ) μέ βλάξίω, ἢ Εἰ 

ὁ χατοιδύκην. δμεχωοιάζει 9 τόϊς 
Μυκονίοις φαλάκεωσις. σρὸ κἢ οἱ 
φαλακροὶ, Μυκόνιοι λέγονταμ' 

Ἣ Νίσυεφ.» ἧς χἡ Ὅμωρμεος μέ- 
μν4.)" ὅ ὅτῶ καλευδν ὑπὸ ζ γέω, 
Κ) 75 σύφω, «ότι ἀνστονο εἴ σοι τῆς 
νῇσε, τῆς Κῶ τῇ σὉ [Ποσειεῶν Ὁ - 

τειαάνῃ,, 8 ἐπεσύρφη το γίγοντι Πολυ- 

Οώτη νέοντι, ὃ ὄξιν οἵ Χο. υδύῳ. αὐτὴ 
3 ΟΞ πηροῦ ἰνυν νη στον ὅσαι, χροὶ ταῖ 

πινάς, πεῖ οἷν: ἔδι λίθε μυλίε, γένε- 

τοι 2 χὺ οἶνος ̓ χρῦοῦ ς ὃ ἰσύρι 

ἫἩ ΕΣ δ ρος ἣν ὁ ὃ ποι Τῆς Συείϊω χε- 

λέ ἐν ̓ Οδυσσείς5 ἥτις ΡΜ χὰ ἐ 

δ γεω[οῴφον ἤγρυ» ὠμ! Ἴείνε) τί 

φρθφ Τὴν συλλαξὴν» τότέςι ἄς- 
χεΐ. Ἢ Σίρνος: «δεὶ τὸ Κουτικὸν 

πέλαγθ', ἀφ᾽ ἧς ὃ Σίφνι σ᾽ εἰ- 

ςεφγαλ᾽, δι συτέλεια!: λέγον- 

τολ δέ ποτε ἀκμάς ζεν τοὶς τράγ- 

μασιν οἱ Σίφνιοι» κἡ τ πλυτεῖν μώ- 

λίφοιν, δ εὶ τὸ ,λευσᾶ χὺ ὠργνυξῷ 
ἐν τὴ νήσῳ Ἔ2 μέταλλα. Κυ- 

χλὼς ἢ κα ἢ "Αγ δΡΘ; ὠπὸ ἊΣ 
" 

ΙΟ5 



ἢ γε] μησὶὴ- 

47ηὸ ἀρβραγεηϊ. 

ἌΠΟΥΝ ΤΙΣ ΟΣ ᾿ 

δδυ νὸς ὅτω χληϑέσει, ᾿Αλλεὶ 
ἡ ἡ ΝάξΘ-, λεγρρμδϑη ὅτω ἐπτὸ 
Νάξε Καρῶν ἡγεμόνος ἣ 

᾿ σὸ γάξαμ, ὅ ἔξι ϑῦσαι, σοὶ τος 
ϑυσίας ὑξαμφότος χινοὺς ὀκεί γ,νγο- 

ἱ οὖρα. Ἢ 699)51.Θ- ὃ. ἡ «δὶ 
“ Σικελίαν Ναξίες πνγοὶς ἱσορέϊ, 
“ λέγων χὴ ὅτι ἡ Κυχλεὺς αὕτη 

“νάξθ᾽ μιεγάϑε! υμδδ ὅ (μεγάλῃ 

᾿ ὄεὶν, ὥλλως ᾿ χαλή͵ Ζε γχἡ εἰ-- 

ἑ γαϑὴν ἀγχοῦ τῆς ̓ Ιωγίαι, χεή- 

“ματα ἔχεσοι πολλά. ἐγίνετο εἰς 

“ποτε αὐτοῖς χὴ ὀκτεικερἠλία ὡ- 
Σ στὶς». χἢ πλόϊα ἀακροὶ πολλώ. 
ἴὍπ αἱ Κυχλώδες, ἔαρος γλυχε- 
ε9ὁ νέ νές ἱστωμένε, ἢ ἐρχουΐύς, ὅ- 
7ε ἐν "Ὡς ἰνορώπων ἐπάνάυνϑε 

᾿Νῆσοι σὲ ὃ ἕξεις ̓ Σποραδὸς αἶθιποιμφὸλρόωσιν, 
" ὀμνεφέλριο δι πέρίϑν. εἰδότα! ὡς δι, 

᾿Ὑγρῷ νίφη κρφυίπνοῖο βιησαμδών βορέαο. 

Οἷον ὁτ᾽ 

35. Τηίη]α φυέθην ἄἀδίησερς ϑροῦδάες {{{ππάίᾳ8. πιισαηΐξ, 531 Ὁ 6 
» Ν ἹπηῈ ὈΠ] τι ΡῈΓ δογεπΊ σεσππηέαν Πάστα, 
δες νοῖοχ Ὁ] ἀπίριπς Ὀοτθ45. 

“οπὦ ὡςαὴρ οἷ Κυχλώδες, ὅτω 
χὺ αἱ Σποροδες ὧψ Αἰγωΐῳ 
εἰσὶ πελάγει» ὥς ἥ τῆς ΤΟΝ 
σεὼς πινακογεαφία ἄχ ἔχει. 
ΕἸ ΟΝ Σπορόέεων ἡ Νικαία, 
πλησίον τῆς Νύξε᾽ ἡ Θήρα: ὡξ ἡ ἧς 
ὑπὸ κία Λακώνων εἰς Κυρίῳ ς «- 
φοίλη» “αϑὰὼ χὴ Πίνεαρος  ἱσορέ.. 
ἐν ταύτῃ ὅτε τό ἐτῶν ν ὥινή- 
σκον ας ἐϑρίωδου, ἃ ἅτε τόὸ ἑπῆαε- 
τέῆϊς, εἰ ϑάνοιεν. ἡ Μῆλος «ἑξὰ τὸ 
Κρητιχὸν πέλαγθ'.. ἀπὸ τιν Ὁ- 
εἰνδιρὸς Μήλε Κη ΘΕ σοι, χτ χίὼ 
χ" ̓ Αῤῥιανοῦ ἱ ἱςοοίαν. εἰς ταύτίω 
᾿Αϑύω αἱοί ποτε πέμψαντες ἡθη- 
δὸν τοῦ ἐνὰικουΐ τος ὠπέσφαξιν. 
εἴλλοι “; Κυχλαΐδω πίω Μῆλον 
φασὶν» διμώνυμον ἔχουσαν πόλιν. 

ὅϑεν ἰώ Διαγεῶς ὁ Μήλι Θ᾽ ὁ 

κιΐει λιγύφϑογγθ᾽, εἰηοδοὺν. “ϑρὺ 
ἐνάγοισι ᾿Απύλλωνε᾽ ὅς καὶ 
ῥύσιω λέγει; ὡς βύσξως χάειν κὴ 

ὀπὶ σωτηείᾳ, γινουδσες. ᾿ 

εἴως ῥύσια (ὡς χὰ ἐν τὴ ̓ Ιλιαδε 
φαίνετο) τοὶ ἐξ ζχ,δρομὴς ὅπλι-, 
πικὴς τ ἑλκυσμοῦ λωμξανύμδμα, 

εἰς ἐγέχυρφ, ὠπὸ Τὸ ῥύω σὺ ἐλτὶ 

χύω ἐτυμολογόμμενα ἡ πῴτα χρη , 

σικῶς, δέ ποτε χὴ δηὶ ἑπλῶς ς ἐγς 
χύρα ἣ λέξις λαμβάνς). ὁ μδῷ 
τοι Διονύσι(), «6! δειμύτητα ᾿ 
ῥητορικίυ) συμῇ 5η ὁ αὐτῷ, δὶ δὼ- 
ῥῶν. σωτηοίων πίω λέξιν ξἰληφε γο 
εἴ τἷρ μῶλον σῶςρα, μα μοΣ 

καϑεῦ λύρα πὸὶ αἱ μφ“ 

λώτων ἔοὐδομῆμω. ὙΡΊ ΤῊΣ , 
“. 

530 

255 Ηυϊδες ηα- 

ἐπ᾿ ἀσεξείᾳ, κωμῳδόμϑυθ᾽. “: 
Σποροίδων ὄξὶ χὶ ἡ Πάτρος πες 
οὐ τὸ Ἴχαοιον πέλαγθ'» ὃ 
αδεὶ τὸ Καΐρχον πέλα Ὁ. . ἣ πε 
οὐ τὸ Καρποίσπον., ᾿Αςυπείλακωι 
ταὶ ἐιμοὺ ὌΝ Κίωωλ δ᾽ «ϑξὶ Κρή- 
πίω, ἐ εξ ἧς ἡ Κιμωλία γῆ, ὁπ: 
τιδεία εἰς νίδου καρτεισχ αὐ), ὦ : 
γἡ ὃ κωμικὸς λέγει. χἡ ἡ Λέρος ὃ 
μία δ Σπορφίδων ὅδι αἰξὶ τί 
Καείωψ, ἧς, οἱ ἀ ποῖκοι κακοή ϑ6, 
“ ὡς δηλοὶ ὃ Φωχυλίδες, λέγων! 
“ Λέρμο; χῴκοῖ ἄχ, δ υϑὺ, ὃς 

Οας Ψ "ἡ ἢ ποὺς τὴ Ῥόψῳ Νε- 
σία, ἥτις. Ῥϑοροὶν, φασὶν, ἔ- 
παϑῦν. οἱονεὶ γὺ Διονισία τὶς ἐ- 

οἷν ἐποὶ Διουσι. τὴν ᾿Αειτϑ-| 
γίω 



Ἢ» εἰς αὐτὴν ἐνν τῆς Ναάξε ἤ- 
γα. Μίνωος τῷ παϑὲς “δώκοντος 

αὐτήν. εἰσὶ δὲ Ὁ ἀγλαι Σπὸ- 

εφίδες, ἃς. (ὡς ἐῤῥξϑη) ὃ ὃ Τὴς κο- 
᾿σμογεαφίας πίναξ ὄχ, ἔχει ὃν 
᾿νὲς χἡ τὴν Τῆνόν φωσίν» ἥτις εἐν- 
τέρω Κυχλεῶς ἐλέγετο, ξοίχῳσι 
δὲ ἀργιλώδεις αἱ Ξποροίϑες Ἔ), 
ἤγρυ λόυκόγειοι. «)ὸ χαί φησι 
Διονύσι θ᾽ ὅ 07) παιμφαάνοισιν, δῇ 

ὅτε ἀνεφέλε εἰξο (0. ὄν]. τοὶ 
ἄςρα φαίνον ). ὑγεὶ γέφη βια- 
σεμδβα ἀρχτῴε βορίε. σατο 3 
μέλεα εἰπε σοὺ τὸ ἀφρλῶδες χὶ 
λάυκὸν τῆς αὐτόϑι γῆς». ὡς ἐἴφη- 
σαι. Σποροίσες ἢ λέγοντι τεί- 

πὰνξ "ἡ δ᾽ ἄλλας αἰπί' “2. (μοί-- 
λισῦ ὃ, σεὸς εἰντιε)αςολὴν. 2] 
Κυρλάν. ὦ ὅ γὼ κατ᾽ αὐτὰς ὡ- 

ως ἔχοισι τόπον, αἰλλ᾽ ἐ 
σπαομῆραι εἰσὶ πολλαχοδ᾽ 

χὰ γ Σπορφ αι πιγὲς χὴ τὴν ἐγδὸν 

45 ἝἙλλησοντό πον Πρφικόν- 
ᾧ, 

Ι ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ. 

γήσον. ἈΠ! δὲ τινα; «δαὶ τὸ πολυ- 
πληϑὲς μὰ συχγὸν "» Σπυροΐδες 
νῆσοι! κφλδνται, εἴποις γὸ ἂν, 
ἐεμδον τ ἰφμολωδινι αὐτάς. 
εἰσὶ Σπορο, ων αἱ 
τ ᾷ τώ Λυχκόφρονι κὰκ τ 
ὧν μία ἰδίως Κ ̓ἀλύδνα χαλέϊ)" 
ἀφ᾽ ἧς χὺ λοιποὶ φ᾽δακείμλυαι τὴν 
οὐτὴν κλῆσιν ἐλαιῶν. ἔχοι δὲ 
οὐ τῇ μέλι τὸ Καλυύξνιον αἰ Ξε ΟΨ, 

τω τῷ ̓ Αηικῷ ἐναΐμιλλον. ὃ δὲ 
τοὶ ενιχαὰ γεοίψας τ τὸ μέλε 
Καλύμνιον λέγει, "ἃ πες γήσες 
χουτοις “Καλύμν τ» εδ)α ΖΔ “μ.- 
τὸ δὲ, ὑγερὰ νέφη ̓βιασειρμδμὴ βο- 
φέσ, ἐξήγησις οἷόν ὅξι 7ῷ αν 
Ὁμήρῳ αὐἰϑρηϑυέτε ὃς ρον, 
γὺ τοὶ νέφη βιαζόμδμϑ;, αἰθρίαν 
ποι εἰ γὦ εἶγαὶ Ζῶτο αἰϑρη ϑμέτης 

ὄὅξι. Ξημείωσοι δὲ -: ὅγι ὁ ἐν 
᾿Αβῥαξίᾳ κόλπιθ᾽ τὶς τι λέγεὗ, 
γήσες ἔχων ἹΣποράσως. ἡ 

ἢ ἔνϑοι ὃ ὰ Καύνβρ., ἵεσο Κῶο: Ἰῶ- δι᾿ ἔπι νῆσοι “ ἐωσιν Ἴων ἰδὲς" 
Κα Σάμθ. ἱμρεύεονοι. ΠησσυΟΝ δ οωυ ρης;, 

ΩΝ 

ἰδ Χιῷν, υλιξάώτῳ ἢ ΠἪῇ μάμα ε ᾧ «τον 55 πέζαν.. 5 5}. } ἰεο πελ- 

ἣ; Ηδλ5 αὐἱεπὴ ροίς ̓ πία]5 {ππηξ Τουῖσ  Ἐ5Ὶ|} σαππῃς, 552 ἘῈ 54-} (ρον, 
ΤΠ ΔπηοσηΔ, Βεϊαίσίςα (εὐε5 Πππουϊ5, 53) ΕΕ ΟΠίοΚ ΑἸ ΒΊμαΙ [ ῬῈ1- | Ῥω ηηπαὶ, 
ε- τ Ῥεάς, 

" Ὅπ "ῷ πὰς Ξπορόσας νήσες 
᾿Ιωγίδες εἰσὶ, τετέσιν αἱ «πὸ 
ς Ιωνας" ἃ ἡ ἡ Καῦνθ-, ἣν 
ὠσ)αγὸς ὼν Τὴ χαϑόλῃ φρόσω- 
᾿ ὀξωίει. ἕ ἔπ δὲ χὰ ἡ Ξάκμος. 
᾿ἱμερφεοστίν σὲ ὃ Διογύσι5. ἃ 

λέγει, γ) πΠελασγίσω, δὲν ὡς ὑπό 
τγῶν Πελασγῶν; ἀφ᾽ ὧν κα Ἥ- 

οὰ ἐκεῖ Πελασγία πιμᾶτωι. Ἵ- 
δὲ ὅτι χὺὴ πόλις δὶ Καρίας 

λεγρρδψῃ ΚουῦνΣ, ἀπό τιν. 
Καύνε ἀνδρὸς, δ ἐρφῶεῖσοω. ἥ 
ἀδελφὴ Βυζλὶς ἀπίγξατο" ὅ- 

σεν. ὁ ὃ ὡδὶ 1] παρριμίᾳ Και- 
γ|Θ᾽ ἔρως, δ ΔΆ ἐϑέσμως ἐ- 
φώντων "ἢ χἡ ἐπὶ δ βλαξίνδα 
ἐφ᾽ οἷς ἀϑέσμως ἡροΐδδησοιν. ἔξ 
δὲ νοσώδης ἡ ᾿ Τοι σα Τῇ. εἰγεὶ τὸ ΤῈ 
ἀξρ9ος ὅχ ἐγοιϑὸν, ἔν τε ϑέρει ἢ 
μετεπώφῳ, «γε πὶ καλύμωυτει, χὺ 
Τὴν δ ὡραίων καρπῶν ὠφϑο- 
γίαν. ἔνϑα τεῦ οἰκρυῦ τας ,Χλω- 
ρὲς ἰδὼν Ξῥατόνιχος ὃ ο ὑμνόμϑυος 
ἐςέϊ κιϑειρῳφὸς ἔφη, “Οἵα 
“ἰἷ» φυΐλλων ἡ εὴ,. ποιή δε χἡ ἐν- 
δρῶν. αἰτια εὶς δὲ δεῦτι σκωπῆει 

τὴν 



τοῦ 

85 δυςυχίας ἄκρας 

ΔΙΟΝΎῪΎ ΞΊΡΊΤΟΤΗ 
πίω πολιν σαὶ τὰς νόσες, ἔπ 
πλέον ὠςεἰσοίμαμ᾽ ἰ ἔφη. χ, πῶς 
ἐ ἂν έγω νοσεθον, ἐΐποιμι τόπον, 

᾿ς ἐνϑα Χ οἱ νεκροὶ πϑειποτὅσιν : ἢ 

ἫἩ 3 Σάμος αὐτῃ ἡ Ἰωνικὴ πό- 

νύ ὑυτύχισέ ποτε; ὡς χὺ ΠΕΡΙ: 
μια οϑίω αν» γύλω. ὀρνίϑων φέρειν 
αὐτίω. τυεαννη ει στ 2. ἐσειροί- 

λειπανδρή- 
στίσοι δαὶ Συλοσῶν τοι τὸν τύεφν- 
γον. ἄρξαντα. πιχρῶς. ὅϑεν χὺ 
τὐρυομοα ἕκητι Ξυλοσῶνήος ου- 

οἷα. ὃ τοι Ζ8 Συλοσῶν- 
7ος εἰ δελφὸς Πολυκχρώτης, ὅ φαύ- 
λώς ἐτυφφίννησε᾽ “λυόμλρ (θ᾽ ὃ ἐυ- 
τυ χέσεῖ! θ᾽. ὕςερον ξκρεμάδη ὑ- 
πὸ Περσῶν. ὧτ [.) ὃ τὸν δακ- 
σύλιον ῥίψας εἰς ϑύλιοσοιν» ὃν 
εἰ ἦϑις σροὶ σὰ Ὃ χω τουπιύν] ἰχβύος 
ὠπέλαξε. δὶ ἢ 2 οἴνός,, ὡς λέγε- 
πὰ, ὁ πείνυ ουτυ χὲς ἰωἷ. ὠνοιμί- 
δὴ δέ ποτε ὸ Μελάμφυλλυ, 
ὦ, ̓Αγϑεμίς" χὶ Παρϑενίω Ὁ "Ἢ ς᾽ εἰ- 
στὸ ποταμιοΐ Ταρϑενίς. ἐν ταύ- 
τῇ τὴ Σώμῳ "ἢ ὅρος ὑψηλὸν λῴ- 
γέταῖ εἰς πεντήκογ]α χὺ ἑκατὸν ὁρ- 
γις, ὃ χάτωϑεν ὀρυ μα, ὡς φής 
σιν Ἢ ρφ.[676).. πολυςοίσεον, «δ ὅ 
ὕδωρ ὁ γεταυθμᾶμον οἴγοὶ σωλίμίων, 
παρφλύετο εἰς πίω) πόλιν͵ ὠπτὸ 
μεγείλων πηγῶν ὃ εἰ χατέκτων 
Εὐπαλῖν ὁ Μεγαραῦς. ἰωὦ ἡ 
φησὶν, αὐ τόσι χὺ νοὸς μέγεςος, 

ἀρχιτέκτων ἹΡόϊκος, ἀνὴρ ὃπι 
χει. ταύτης ὃ πολίτης Σά- 
μι. ὃ ὃ ὑδύτοι, τὴς ἐν Κεφάλλη- 
γίᾳ, Σάμε πολίτης, Σαμώὼ Ὁ». 
ελῦτῃ ἐκείνη ἡ Σάμη λέγ), χῴπ 
δαὶ Ἂ παρ᾽ Ὁμήρῳ εὕρηταα. Ἰ- 
«ίον Ὁ» ὅΤι ἸΙωνικία) τίω) ῥηϑε!- 
στιν Σοἴμιον φαρδὺ, ὡς ὧν ἐντιδιω- 
φέλλοιτο τὴ τε “Ομηρικὴ Κεφϑη- 

Κη 

Κῴϑεν ὃ ἢ Αἰολίδων ὀῤαφα 'νείαι ' ἐθρεα νήσων» 
Λέσθε τ᾿ ̓  ὀυρυχόφριο, ἃ ἱμερτὴς Τενέδειο. 

516 Ἰηᾷε “Ε ἸΔαπιὶ [ΖΕοἰσαταπι 1 ἀρραγεηξ πιοπΐος ἰη(α!ατιισῖ Ἵ 

“ 

λίωικῇ Σάμῳ» γἡ τὴ «πρφειξημϑ " 
2 Θρᾳκίᾳ Σάμῳ, τὴ ὅτω χλη- ᾿ 

ϑείσῃ σοὶ τὸ ὕψος. Σαμοι ὃ, 
φασὶ, τοὶ ὕψη. ὅῃ. ὃ εἰα τ 
ξήρετο ὕψὉ, δῆλον ὧκ Τῷ ὉΠ 

ποιητία) εἰπεϊν. αὐτὴς τίν 
τε 1ϑύω φαάνεὸος πῶσεν, χὴ τὸ ΕῚ 
ΚΠ τίωὶ ἸΤερίαν. οἱ εέ φασιν ὃ' 
Ξάμιος λέγ) ἡ ἡ Θρᾳκία. οἷονε 
ΣαΘΣ Τὴ95 κὺ ΧΙ πλεονασμὸν Ἔ 
τ, Ξαάμος ὠπὸ Ξαΐων, ἔϑγαφ, 
παλαμοὺ ἐκήσαθ᾽- οὐτίωΐ. 
μέμν..) χὺ ᾿Αρχίλολος». ὁμολὸ 
γῶν ἀχρφνἼον Τίω) αὐτῷ ἐασίά 
ἐν τὸ φυγὴ πολέμε ῥίψαι παρ 
αὐτοῖς. ὁ ἢ χΧίΘ ἢ ἢ» ΑΝ Ιώγωϊ 

ὅδ ἼᾺ ἔχασα πόλιν ὀυλί : 

γον. ὥς ὃ γιω Θ᾽ φησὶ, ( 
γαύςαβθιον π “ναυσὶ, ᾽ὼ ἀλσὺς 
φοινίκων», οἷς ὃ αἰείπλες γα ν 
ἐγγεωκοσίων. ταύτης οἰχις αἱ ΤΊ: 
λασγρί. ἐνταῦϑα, ὕες ΠΌΔΙ ΕΙΝ 
γαῖον. ἱςορεϊ) ὃ 2: ὧν Χίῳ φεῶτο 
μέλανα οἶνον γυς " Δὰ φῳοῴτοϊ 
σόὺ ἐκέϊ ἡ ϑευβι χεήσαδς, ἅ ὃ 
χω χαᾳλόμϑδμοις χῇ σι ἰσγ7αν τηνὲ 
χλῆσιν πυλάηχίμν ἣ δολικήν 
ὡς χὺ οἱ Λακχεοὔαμόνεοι ξ ἐχεξήσο " 
τό ποτε Εἵλωσί» ὃ Μωκχεδὸνε! 
ΠΕνέςοις: χἡ ̓Αργεῖοι Γυμμιγήσίοι 5 
χὺ Σικυώνιοι; Κορυνηφόφϑις Ε 
Κρῆτες Διμωήταις. χὴ Ἰταλιῶς 
Πελασ)ρς. ὥςε χτί τίω ἱ ἱσοοίά 
ταύτίω δωλικὰ ὡϑᾷ τοὶς πὰ 
λαμοὶς ὀγύμματο τῷ τοὺ ΕἸΛΗΙΝ 
“δὸ ΠΕενέςτις, τοῦ Γυμνησίάς, Τ' 
Κορυμηφύρυς, τοῦ Δι μωή τοι» 
Πελαργὲὸς, τοῦ Θερφέπονῇας. ὧλ 
λοι ὃ Κρηπιχίω) λέξιν δ ϑέρᾳ 
σὸν τῶν ἶσον εὖ), ὡς τώ Κρηὰ ῇ 
τὸν ὁπλοφύρον δόλον λεγϑγ 

Θερα ποι. 

537 1 οϑοΐψας ρατιοίας, ὅς ασσηᾶς ΤΈΠΟσΙ. ὍὍπ' 



Ὅπ ὀκέϊϑεν», ἤτοι ψῷ τὰς Ἴω- 
ἐχοὶς γήσός, ἐναφαίνον ) νῆσοι «ὰ 
Ἰολί δες, Λέσβιθ τε ἐυρύο- 
6Θ-: ὦ Τένεδθ᾽ ὶ ἱμερτή. ΑἸ 
ολις ὃ τὰ Αἰολικῶν πύλεων ἢ 
6σβ0). πϑείμενον ἢ ἔχασα 
ίων σαι δύων, μετοιποιομδη τῆς ἮΝ 
Ῥφτως κεφαλῆς" ὡκα γίρ, φω- 
σι μα; ϑάνγατον αὐτίω) λάλδσαν 
φε’σενεχ δύ αμ, τούτο ὃ ὃ ἐμυϑ- 
ἐᾷ σα τὸ ἀρίςες ὠγέϊ "ἡ κα Ὁρς- 

αἡυέῶς εἴνδχας λομίες᾽ ὧν ιυ) 

3 

ταχὺς, ΟῚ ὃ ποιητὰς Αλχοῖ», χ) 
ἡ Σασφὸὼ, ϑαυμαςον ΤΙ. φασὶν 
γυναικὸς χεῦμα,» τεὸς ἰυ) ἐδε- 
μία, γιωὴ ἐναϊμλλ . εἰς ποίη- 
σιν. ιω) ὃ Πεντείσολις ἡ Λέσβος, 
μίαν ἔχόσα δι πέντε τὴν Λέσ- 
ον" ἐφ᾽ ἧς ἡ ὅλη γῆσί», Δέσ- 
(6: ἐλέγετο, ἐῃ 48 μέρες, λα- 
χῦσα τουῤομο" ὥς Ὁ ἢ γυῦ 
Μιτλίμη λέγεται ἡ αὐτὴ; ὠμπτὸ 
πόλεως δμωνύ με μιᾶς ὀκείγων σφ 

πέντε. ὃ αμτῷ λόγῳ γὺ Δυ- 
κοφρῶν αὐτὴν Ἴσσαν εγάλεσεν ἢ 
μία γὸ ἡ ἡ Ἴωα τὴς αὐτῆς Πεν- 
σειπύλεῶς. ἡ ὃ Τένε δι. αἷείμς- τὶ 
Ἢ μδι ἔ ΕΣ φαδὴων ὀ[δδήκοντα, 

δ Ασα ὃ ὃ Μηϑυμνοΐ". κ) ἐὐ ας, 

χὴς ἡπείρς ἢ ἀπέχει . πλείας 

ΠΡ ΙΓ ῊΉῊ ΒἾ 5. 
γηἢ εἰ γε. ὃ. γἡ πόλιν Αἰολί- 
πὰρ Ἰ  ἶ ἡ Σμιν- 

μυνδῆι ἱερὴν ̓ Απύλλωνθ-. δ φ(- 
κειν το 2 τὐὐτῷ αἱ ῥηϑέϊστα ἔνω- 
τέρω Καλύδνωι δύο νῆσοι. ἐχά- 
λεῖτο «σέ 7076 φασὶ, ἡ αὐτὴ 
Καλύδνα. ἐχλήϑη εξ ποτε 
Λά' κοφρυς» διὰ ὃ τὸν Τένιων, ἃ 
γέγονεν, 440: ὡς βαιλάϊ σαντος 
ἐν αὐτὴ, ἐπεκροίτησε Τένεδον χα" 
λδδς οὐ τήν᾽ ὅντινα Τένίων δρα.- 
(ολὴ μδρὸ μυβῳᾶς ϑὐλώθαν. ἢ 
Πολυδοίας, συ χῳτέρβεψε δὲ οὶ Ζὰ 
παϑὸς Κύχνε εἰς ϑυύλαοσι τὴ εἰ- 
δελφῇ Λάκοϑέῳ Ξ ἐϊκλείσαζα 
λάρνακι" ἡ ὃ δίκη «ἑεισωί αμβῥη. 
τὴς, γήσε βασιλξώ κῳτέςησεν. ἣν 
δὲ ἡ τὴς μηπρηδς διαζολὴ φεὸς 
τὸν Κύχγον ἐρωῃκὴ, ὅτι δηλασδῃ 
ὃ Τένης ἐξ έζετο σὐτήν. χαΐτοι 
᾿ὰ ὅτως εἰς τὸν Τένίω 5 ἐποίη- 

ὑπὸ ταύτης ὀπὴ δῶ οὐςυροὶ 
“ηφ ζουλύων, ἀδετ παρφιμία» 
Τονέ δ. ἀνήρ. λέ ὁγετα γάς ποτε 
χυὶς ὅδ) μεγάλῳ κακῷ εὐ τόδε “ἢ- 
χαζορμϑῥοις πελεχηφύρον ἀφεσο- 
ναι ὧν δ'φοι, ὃν ἔείει πῷ ἑϑηωκό- 
πῃ τῷ ἐκλήμα 6᾽; σληγίω) ξυϑὺς. 
ὀγιϑέναλ ϑοινώσιμον. 

᾿ 

Κειῶι Μέλας ὦ κόλπ ἐφ᾽ Ἑρλήσσονίον ἡ σιν: 
᾿Αφρον ε ρδ.οίμδωος" βορέζω δι ὅτι πογλὸν ἰόνἷς 

ἢ ἐπέδαῦ ἔνθα ᾧ ἔνθα “Πρρποντιδὸς οἶδιμφν θαλα Οσῃς- 

538 ΠΙΙς Μεϊάίημε ἔπι τἀ Ηεἰ]!εἰροπέαπα νδίξ, 559 ϑσραπηδηι Ογα- 
(ἴδῃς : αἵ τη Βογθαη ἰοησὲ ἱεηάοηῖ 519 Ἐχραπαϊεαν [ἀρεγιταγ] 
της ὅς ἱπάς Ῥγορομείἀϊ5 ἀπ44 Αγ 15. 

δ σῷ βάϑοις πολυ. συμεπῆει Ὁ - ὝὍῃ ἐκ πε «'εὶ τὴν Τένεοον πὸ 
τῷ ΔἸχώῳ, ὧν βαϑυν πύξον φϑά- ὁ Μέλας κόλπϑθ᾽ ς ἐφ᾽ ̓ Ελλήαπον- 

τον ἴησιν, ἀφεὸν ἐρόνγόμδυθ᾽ " σα: ἔφ, ὃ Διονύσι᾽. κόλποε 

τὴν κλῆσιν ἔχων. ὑπὸ ποταμοΐ Φὲ Μέλας ὄξιν (ὡς οἱ ὠχριξέςε- 
Μέλιψ», Ζὰ χὺ ἄνω ῥηθέν], 69, Ἀξ)ρισ!»» οἷς φαίνε ) ἡ ὃ 

ἐκοθο Ὁ. εἰς αὐτί ἢ Ῥ δὶ ΔιονύσιΘ- ἐπακοληϑὼν αδεὶ ὃ; 
κὶ 

’ 
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Ι} μεγαλωνυ- 

ἐς. 

νεγὸ ορ(πηαΐεβ ἃ 

ΔΙΌ ΝΥ Σ ΓΟ 
ἡ ἡ ΑἷνΘ- κᾶτω, πόλις Αἴολι- 
κή. φασὶ γὸ ὅπ ἐν τ Μέλανι 
κόλπω ἡἣ ΑἰνΘ)- ὡρὺς τῇ ἐκέο- 
λῇὴ “8 Ἐξρε. οἱ ὶ «εἰ κυξζι- 
κὸν χἡ ΠΙεφφικόνγησον τὸν Μέλα- 
γὼ χόλπον πιϑδέμδυνοι» «χδσιν εἰ- 

Γ ΓΙ 5» ΜΠ 5 "ἤ᾿ 

μάρτυρα χῳλέϊν. «εἰ μὴ ὠφῳ ἔκ τε- 
γ᾽ χωεέε βοηϑϑν.), κειμᾶμα ἐν 
ποὺς τῷ Οππιαροὺ ᾿Αλιάυτπκοὶς, 
« -»ἉνἉῳᾳ »οὉὈ ὔ μι 

ὅπε «δὶ τῆς τ πιλαμύσων ὦ 
- »Ὗ ΩΣ - . ’ 

“ρας ὠκει!ος φήσι. 1, Ἡφφφόδτος σὲ 

ες ἡ, δή ἃ ἐχλι πεῖν πινόμϑυος. ὅ- 
ΡΥ ε 3 ΕἸ Ε ᾿ 

χώ ἢ κχῇἡ ὃ Σχοίμιανδέσος ὅκ ἄντεῦξ 
ἰν δὲ ἐς μ᾿ Ἀ 

πὸ ὕδωρ. κὶ ὃ ΔΛίοσος ποταμὸς 
Θροῴκικὸς ἐκ εἰ πέχοησεν» λλαὶ 

“Ν δὺς ψ ε« φοϑδεεωχε τοβέι ρον, ὥς φησιν ὃ 
Ν ε [ 

γλυκὺς Ἤρφοδτος, 

ἽἜςι δέ τις ᾧ σκαιὸν ᾿ξεῦβ πύξδον Εὐξείνοιο 
) μ ] { ΟΡ Ἄνω Βορυωϑένεος πολυώνυμος εἰν ὡλὶ γῆσος 
Ἥρῴων " Λόκζω μὰν ὃ ἐπωνυμάζω χδηέωσιν, 

᾿ ΕἸ ἈΠΕ ταν ΤΥ Ὶ 

δ᾿ Ομυξήφ, οἱ “" ποὺ πείρεςι κιγνώπεία ἢ λόυχο τέτυκται. 
Κεικὴ σι ᾿Αγε)λῆος τε κὶ ἡρώων φάτις ἀγλων 545 
Ψυχάς εἰλιιοσεῶς ᾽ ἔρημοώως ῥα βἥοσεις. 
Ἴθπὸ σ᾿ 1 ὠρμεήεοσι “ Διὸς ποίϑᾳ δῶρον ὁπηδῷ, 5. Ὁ 9» "ν 5 ὶ Ι Ἄν [ἢ 32) ἐ ΑἿἹ οὐρετης. οὐρετῇ γὸ αἸήφοείον ἔγλα χε τιμίω. 

54: ἘΠῚ νεγὸ χασάλπν Πημέγιηη Πιρεῦ τηθαίατη Ἑπκίηὶ 542 Ἐχ σᾶ. νεγίο Βουγυ Ἐῃθηϊ5, τη σηΐ ΠΟΙ ηΐς [σΘ] δ γΙ5] 1Π πηαγ τί 543 Ηδ-᾿ 
ΓΟ : ᾿οποθη [ΑἸ 801} ἰρίβῃι σορποιηῖπε νοοδηξ, 545 ΠΟΠΙΖΠ 
ΕἸ 4135 ἰηΠΠΠπῈ ἀΠ]Π14]1. αἷδα (πηξ. 74: ΤΠ ̓ τε Δ ἢ111ς δ. ογΟῸ 
ἔτηα οἵδ δϊουιιπ). 715 Αηΐμηας νογίαγὶ ἀείεγίας ρεῦ να ]165. 547 Ηρα 

ὁπ ἀντιχρὺ ἠδ βορείε ποταυὲ 
Βορυσ)γένες “Ὁ αἰεὶ πο σκομὰ χῷ 
Εὐξείγε πύντε ἐμ(αλλον])-, πε- 
λαγία ὄξ᾽ νῆσος ἡρώων πολυώνυ- 

3 ’ «ες νΝ “Μ 3 μΘ-»- Αγίλλεως ἱεροὶ, θπε ἀντί- 
“πέξαν κὲ ὃ πτροῤῥηϑεὶς ἀυτῷ παιρώ- 
γυμος διρομ- ᾿Αχάλλειθ-. χίῳ 
ὃ νῆσον ταὐτίω φησὶ Λάκίω) χα- 
λέϊτα χτί ἐπωνυμίαν, ὅ ὅδε φε- 
φωνύμως" ἐπειδὴ τοὶ ἐν αὐτὴ χι- 
γώπετοι, ἤχου ϑηρία ὀρνξων, τό- 
Τέσιν Ὄργεα,, λαϊχα εἰσι τυ ὸν 
μδὼὸ λεΐφφι, χτὶ δέ γᾶν πελαρ- 
γρῖ. κινώπετα δέ ἔην, ὧν ἣ χί- 
γήσις ἐν πρὸ πέγτῶς. ἀσυμήϑης ὃ 

]ονὲ ἀοπιπη (δαύέιν, 548 Ργὸ νἱγέμξε γΙΓΕΠ5:; ΘΠΙΠῚ ἹΓΏΓ ΟΣ ΑΘ Π1 (ογεϊία εἰδ Ποπογθηη. 
ε , ἀ Ἐὰ } 2 ἢ λέξις, ἐκέΐ ὃ, φησὶ, φήμῃ δ- ιν ᾿Ὶ εν: ς ; ὰ ον Αχίλλξως τε Χὺ ἡρώων ξλίοσε- 

“ὦτα ψυχὰς, ἐρημαίας ἀνὰ βήσ- ι 
σας. ὥςε γὴ(Ὁ- ἡρώων λέγετα ἢ 

κὴ αὐτῇ νὴ (55. ὥσεξ νῆσος 
ἐαχῴρων ὧὐ ἐν τῷ ἐσσέοιῳ υμκνό 
μδϑοι ᾿Ωχεαγῷ. χὶ τῶτο, φησὶ, δῶ- ᾿ 
ὅ9ν τοὶς ἀειςείἷσιν ἐντ᾽ ὠρετὴς. ἤ- ὦ 
γέν, αὔτο ἔλαχον οἱ ἥρωες γόρᾳφ, 
ντὶ ἀρετῆς, τὸ αὐϑύρειν “(Ὁ δαςτ- ἶ 
γῆφ ον Τῷ βηϑεϊσῃ νήσῳ. εἴτα ὀπ-ῦ 
πλέχ4 γνωμικὸν πρϑ εσζικὸν εἶς 
ὐρετίω), χαί φησιν, ἀρετὴ γὺ ἐκή- 
δοΐον ἔλλα γε τιμζω. πεπτέαν, ἀ. Ὁ 
ϑαγατόν ὅξι χαλὸν ἡ ἀρετὴ, κἡ ἃ 

σις" 



ον : ω 

ΤΥ ΓΙ Σ. 

; σωια πολήγει τώ σώματι. δε δὲ τέτε ὃ αὔτιον, ὅτι μυὴ σδύφωσιν 
εἰδέγαι ὅτ! απαν  τειτόν ὅξι τὸ τῆς αὐτῷ ἡ τῆς ἀντ πτνοῦ ὕλῃ συ- 
ἡγώμης χαλὸν δὶ τῷ Διογισίῳ. “να Σ᾿ γγωμαϊ ὕες. 

Κιμμέριον δι ἄρα" ποι Δίῳ Βόσασρρν ᾿ ουϑὺς ἰόντι ἡδὺς 

᾿Αλλὴη ἀπειρεσίη" Τ νῆζος πέλει, ἢ ῥά τε λίμνης 5.50 

ἜἜνδοϑε δεϊξιτερῃ ΩΝ ἐφήρικία! " 

Ἢ-ἔσι Φαινα ρρη τεῷ εὐχ]ιτος" Ἑρμῴναοσου, 
"Ενϑού τε ναλετουσιν Ἰωνίδὸς ἔκηρνοι αὔμήης. 

[τεἪε΄ 

Ι! δεξιτερῃς 

ΑΙ. σεξιτει ἡ; 

59: πλέγμα γεγὸ ΕΌῚ ρὲ Βοίρογιπι γεζξα οαηΕ 559 Α 114 ̓π!τἸδη- 
(Α Ὁ τη[υ]4 εἴς, φυα φυϊάεπι ραϊπάεξηι "51 Πηΐγὰ (λἀ ἀεχίγαιη) Μαο- 
ἐἰάεπὶ Πία εἴτ. 555 Οὔλπ ἤπιρεῦ Ῥπαπαρογάσις ὅς δεπα οοπίϊγιζα 
Ἡετπηοπάπα 573 ΠῚ Παδιξαηξ αὶ Ιοηῖσᾷ ἔπηξ οὐἸπη6 ἃ ἕεγγα. 

ἔνεγα: ΟΣ 
π[πἰᾶς 

ὄγομώ,. τὴ πύλει ἔπεϑοτο. Τὸ ὃ ςύ- 
μια τῆς Μαιώτιδ! Θ᾽. Κιμεμρειχὸς 
λέγεται Βύασο Ὁ). αδεὶ αὶ σξφε- 
γεοῴφη. ἔνι τὸ 78 πορἕ ὃμο 
σενότοίγον, εἰ, Ἂ. πολέμιςαὶ 
εξ εἰσιν οἱ “ἑεὶ τί Μαμῶτιν. χὶ 
γεωργικοὶ;, γἢ» μετοί γέ τὸ Σ κυϑῶν 
ἔων), πνχων οἰλκιμώτατοι" ἃ 

Ὅπ ες ἐντὸς τὴς Μαμώτιδ Ὁ) γῆ- 
σθ' εἰπειρεσίη ἐφήεικ()» ιὡ χα- 
λῖσι Ταυοικήν ̓  ἐν ἢ Φαιναγόρᾳ 
χὴ 'Ἑρμμώναοσει Παιόνων ἄποικοι 
πόλφϑ, ὧν ἡγήσατο Φαιαγόρας 
ῆς τ" Ἑρμων» εἶφ᾽ ὧν οἱ πόποι χῳ- 
λουὴ τῶ, “᾿Αῤῥιανὸς Ὦ ὅτω φη- 
ἑ σὴ, Φαραγόθεια; ΠΕ ἔκτισε Φα- 
“ναηόρας δ᾽ ὁ ΤΙΘ᾽, φῶ 'γων τίω δι 
“Περσῶν ὕξοιν. ἐπὶ ἢ Ἕρμω- 
γάΐοσῃ τὴ γαυομκὶ Ση μον δδα Με- 
τυλίμναΐα πρὸς» ἃ πινοὺς Δ ΑἸο- 
λέων εἰς οἰποικίαν μμετειςήσοιν 6.5 
κα ϑειψόντος ἐν ηἧς πόλεως οἵ- 

κισμῷν ἡ γαμὴ τὴς 7ε πύλεως ΕΓ 

ἐπ᾿ οὐ δ ἢ χλῇσίς ἔρι Τὴ Μαι- 
ὠπῖ,, καϑο τινες λφγρισι. φασὴ 
Ὁ κὦ πείντας τόσ ἐφεξῆς οὐ τοῖς 
Σινύϑας πάλαι ποτὲ σιτοφοζγγας 
τῷ "ἡ ἀροτῆρας" μεταξαλόύγ] ας 
2» τὼς νοικόοδος, οἰδλοχότοις 
Ζε ε ὦ ὀνπύλισαις, εἰδοὶ πίων ἐν τοῖς 

κεατὴς ἔγένετο; χἡ τὸ ἑαωτὴς (Ὁ τοῦτο, ῥηϑησομάμίων αἰγίαν. 

(ἃ ὀριϑοώποισιν εὐγαγόλεες εἰν ὡλὶ » σοι» 

Ἅνς ἐσὺ ̓Ωκεὸμοίο ᾿ «ἴα Ἵ βόον ἐξεφόῤωντα" ον 
ἄων δι᾽ ὁ αϑξίσημον ἐγὼ ϑέσιν ὀϊξενέ: Τοιμα; 

τὈπεοέο τ᾿ ὀμέμοιο το Ὁ σφυρὸν δον ἐχϑίση. 

“ Ης αἰάσιτι Ποπηη] 0115 ν2 146 ΠΟ [65 1 ΠΊΑΓῚ ἰη[ιῖα5, 55 Αἴ ἀ- 
Πα Οδεαπὶ ἴῃ ἢποηίο οἰηόζα [πηΐ : 555 Ηλγιπι δατέπι τλαη ΕἸ  απὴ 

4 5.472 ἱεσο Πέπηι εἰοχααν, 777 Ετ { οὐ]αίηαπι γεητ δ ρἰαπίαζη ἵ [βεύθια} Τ εξ 
δε φαπηθεῖ, ἜΝ 

Ι! οἴΩ; ῥύ: ΤΣ 
νΕὶ (οἷθὲ ῥουνν, 

Ὅἢ λέγων χα οὗ μα συμμπλη- εἰνϑρώοις ὠυχλεέϊς νδοι, διία- 
ρώστως ὃ ΔιογυσεΘ-, σἴδε μδ΄ Χογεὶ πάλιν τία)Σ πα χ)ωδοῦ αδειή- 

σῷ 
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(ϑευδέφ». ̓  
) 

ΔΙΌΝΥΣΙΟΥ ; 

γγήσιν. χὰ χοωνὸν ὁδὲν, ὅπ ΟΥ ὃ 

πλατύτα]. γωγρόφ᾽ ἑκών 
φησι παραλείπειν πολλά. τὸ ΡΣ 
παν] λοη)ολογέϊν» χω θο]ροφί ας 
ὄξὶν Ἰδεοεον. ὡς ἐν ̓πφεροιμέσες 
εἰπομῆο. ἐρεῖ ὃ ὅτι χα δ νήσων αἱ 
«δεξὶ ᾿Ωχεαρὸν ἐςεφάνων͵ ποὸὶς 
«δεισήμες «ἰξιηγήσε!). ἄζξετω 
χἡ ἐπὶ τέτων ἀπὸ Λιξυής, οἱρ- 

χίωΣ κανταῦ δα ταὐτίω ποιέμε- 
ν Ὁ. ᾿ ὅτω πρεσϊβέϊον δὴ πυὸὶς 
“πὸ ξαμτοῦ ἔϑγει «δειποιόυθυ Θ᾽" 
Ἵο σι χα μετοαφοροὶν τολ μη Τέ- 

Ἤποι ὰ να σι ΠΕ. ἽΤον ες ἐμ φ᾽ Ἐ ρύϑφλυ 
᾿Ατλαϑΐος αἷξὰ “χξ μον" 1: ἀπ: ᾿Αἰοδιοπμεο, 

᾿πρρεύξτωνς Τυδεν οἰμιώμονες). οἵ πυθ᾿ ἵχον 560. 
Τῆρυονος μὲ ἢ πύτμον ὠγίωορρς-. ᾿ 

δφ!ν» Χὴ ποιῃ ΤὮ πρόπέσοι»» σρυοὴν 
(ἥπι πόδα) ὀνέμα λέγει, » 
βάσιν, ὅ ὅξι τίω ϑέσιν χὅ τὸν τό- 
“ον ὅϑεν πνέει. τὸ Ὁ κυρίως σφυ- 

δὃν διορμίυοὔων᾽᾿ ̓ Αειξοτέλης φη- 
σὶ» τὴς χγήμης σι ὀςέᾳ ἔσῃς, τὸ 
υδὸ ρόδον, εἰντικγήμιον λέγε)" Ἷ 
χσὸ ἐὲ ὀπίϑτον, γιςερανημία" τὸ 
δὲ ἔφώτον. «ἀνπκνημία, σφυρόν 

λέγει δὲ χἡ ὅτι 3} σφυρῶν ἐκαῖτε 
ἐν ὃ πλαγίε δεξιῶν χἡ 
εἰσερῶν κάμτῆςφτω, 

εἷ- 

᾿ ; 

Ϊ 

58 Νεηρο Παδίεαηξ. Ὀοαπι παξγίσθηι οἰΐδαπι Ἐτγεπθαπι, 559 Δί- 
[χη {15 οἰγολ πη λη1 ᾿ ΑΕαηεοαῃ) δὰ πιαγε] ῥἰεΐαζοπι ἰπ ἄδο5 οοἸθησ 
[ες ΖΕ εἰοροβ, "69 Μα.γοδίογαμηι 11 ἸΠοῸ]ρατῖ, 4.1] ΟἶἸπῚ Δἀγεπογαπει 

ττῦι (σεγγοηῖβ ροἱ᾽ πηογίεμη Ὁ 

Ὅτι ᾿Ερύϑεια ἡ 78 Γηρυύνε 
νῆσος αἷεὶ τὸ »εὐδωά ἔξι ὅξι τῷ Ατ- 
λαψῇος, ἤτοι «δεξὶ τὸ ̓ Ατλανπχὸν 
πέλα Θ᾽. χἡ ὕρῳᾳ ὅτι τὸν τύπον, 
ἤτοι τὸ πέλα "Ατλαήῆ]α, εἴ εἴ - 

[- “Φφ 

“πεν» διμωγύμως͵ ἥρωϊ, εἰξ ὅ 
"ὃ αὐτὸ παφωνύμα αι. ταυτίω 
Σ νῆσον βαρόφον ἐπωνόμασε, ς σδ)αὶ 
'σίω) πδολοισίαν Κι βοῶν οὗ ἧσαν 

Γηφυόνῃ, ὧν ἡ Αἰδϑίοπες ἐμῶ- 
κροξίων ὑρὶ, αἰεὶ ὧν «ϑϑείρη.)᾽ 
οἵ μΚῷ τὸν Γηρυόνε. φησὶ; ϑανα- 
πον ᾧ κήσὼν τίω) νῆσον. ἀυτθ 
ζῶντος ἀοἰκι᾽- “. χοὶς ἀλλοίς. 
εὰ τὸ ἐκεῖνα χακοξενον. ἀσδεΐ 

εἰς Ἡραχλὴς εἰς αὐτὴν πλαὔσας 
χαλκῷ λέξηπ, ὅτε κἡ Τὰς Τὴ- 
ξυο εἰἐς εἰ πόλωσε βᾶς, ΧΝκείῃ 

᾿ ἀχάτῳ βεπληδέθ᾽ ΞΕ Ἔρυ- 
( ϑεί ιν» ὡς ὁ Εὐφορίων λέγε ἱ- 
“ σορῶν, ὃ κοίω; κὶ ὃ φέσι Ὁ. ᾽Α- Ἢ 

(π ρεγῦι. -- το τσ τος 
ἢ 

« λέξανδερς, εἰποὺν, ΧΝκχείῳ δὲ 
“λέθηπ μέγαν διεγήξατο πόνῖον. 
τίχα δὲ ὃ Ἔς ἤηθας λέξης 
πλοΐς 40. ἰώ ᾧ Χἡ ὃ λῃςει" 
κὸς λέμξδ- ἔοιχε πειρη χρό, 
χ᾿ παρωνομασίαν τιγώ.. τὸ δ 
τότε χάλχεον νι. τινά 
χάλχού Φηλοϊ ε ς π᾿ αὐτ ) : 

ἕναν ἣ 6! παρϑέραν. Ἴςτον Ν 

ὉΤ, ὃ ᾿Αρβιατὺς, οοξαζων τὸ 
Τύξιον Ἡρακλία τοὶς «δεὶ ᾿ 
Γάδειρα τόποις ὠπιφοι τὴν πὰ: 

«λέγφ, ὅτι χαὶ τὸν λογραοιὸν ̓ Β- 
« χα τοῖον ὃ Γηρυόνης» ἐφ᾽ ἢ ον 9 

“᾿Αργε Θ' ἫἩρφκλῆς ἐσοίλη» 8| 
“δὲν τι φρότήκει ΤῊ . γὴ δὰ Σ 
“Θήρων ἥγρυμν Ὁ ἀκ ἣν «ἷς Ἰζή-] 
εἰς, ὠνιὰ τὴς Ἡπείρε τῆς, 



ἩΕΥΡΙΗ 

«ἑεὶ ̓ Αμώραλίαν βασιλάϊς ε- 

᾿ γένετο, χὺ ἐκ τὴς Ἠπτείρε τώ- 

“γῆς ὠπήλωσεν, ὃ Ἡεακλῆς τὸς 

“ βόας, ὁδὲ το φαῦλον ἄθλον 
τϑέμδυθ᾽. οἷδα ἢ. φησὶν, ἐγὼ 
ἡ εἰς ζῶτο ἔπ τίω Ἤπειρον ταύ- 
τίω εὔζοτον, Χ) ἡ βὰς σρίφεσαν χδὴ- 
λίςτις. χἡ ταῦται υδϑιὺ ὅτω. τεὺ ὃ 
ἐν ̓Ερυϑείᾳ Αἰϑίοπαις μακρφίί [ἧς 
ἐδὸ ὃ ὁ Διογύσι- Ἄς) 61» φῦς εἰν- 

ποδραςολὴν Κι οἰκοιεϊοφοΐ ων Αἰ- 
διύπων;, οἵ θροχυξιοί εἰσι; στα" 
γίως ὑξρτιδέντες ἔτη μι, χτ' τὸν 
γιω[εάφον, ὡς ἐποϑηειεμλύης αὐ- 
δ τὴς σαρχός. ϑεσδέας ἢ ἐπο- 
γομάζει, χὴἡ ἰμιύ μονα», εδγεὺ χαμο- 

συϑίω, ὡς ὧυ ἃ ἄλλων ἑαπερίων εἰ- 

εἰἴκων ὄντων. Ἴςεον ἢ ὅπ μα- 
΄. 
Ὁ» 

β 
ε 

᾿ἄυπα λας ακρ 

το ρίω. [ὸ ὀνέπεσι “λφρίω"» 

ΤΉ ΘΒΒΎΤΟΩΣ; 
κρφξίες χαὶ πνας ΝᾺ ὑωρξρείων 
ἱσορϑσί. νέες. ἄλλοι Ἄ νῆσον ᾿Ερύ- 
ϑειαν εἰ πον οἱ) τοὶ πὶ Γάδειρα, τὸ Ι 
Δ: ονισίῳ ὅ ς σιυ δέγοντες. οἱ .ἢ νῇ- 
σὺν τινώ ᾿Ερύϑειαν εἶπον φοφίε- 
ὀλημβσίω τοῖς Γαδείρϑις, πορὸ- 
μῷὼ σὰ δαί" “)ειργουϑρίω. ἐγόμε- 
σειν ἢ φῦτο οἷα πὸ εὔθοτον ὁ ὑρῶν- 
χες τὴς ποιάϑτης γήσε, ἕι αγοῖ, τὸ 

ἣν φόρξ των γαλώ ὑῤῥὸν! ὅ πυιέϊ, 
ἀλλὰ χὺ τυεοποιῦπ' πολλῷ ὕστε 

μίξαντες, διαὶ τίω πιότηται. χὶ 
ἐν τεικογἼα, ἢ), φασὶν, ἡμέραις 
αὐτός: πνίγε,) τὸ ζῶον». εἰ μή τίς 
δπο ζει τὴ 78 αἵμαῖφ-. πλέσιος 
9 ὃ Γηρυόνης ὥστ “ἕῳ τὸς βόες, 
ὅτω κχὶ Ἀ1' τὸ ὀγοικαῖ; λέγεται ' ὃ. κἢ 
Γηρυοὶν, χἡ Γηρυόνης»γὺ Γηρυογοῦς. 

ἕω 
ὁ ἔμδ Ἐιρωπέώ; 

4.5 
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ε Τ Νήσο: ταν "Ἑσπερίδας, πόδι χαοσιτεθρίο ᾿οδνέθλη, Τ᾿ γενεθλίων 
᾿Αφνειοὶ γαϊοσιν ἢ “ ἀγωυών " πο δὲς Ιξήρων. 

αἵ (Ὁ ργοπηιοπίογίο "52 ϑαοιὸ, σιοά ρεγιθεπέ ἕαραξ οἢἘ 

Π ἔθγῷ;»- 

Ἑυτορα,, "55 Τηζυ Πὰς { Πείρεγίἀϊδτι5 [οςοιπι|5] τὶ Πζάπηΐ οὐἹ- ἵ αἰβεονλάϊο 
ἔο, 564. Τῖν!τ65 Παδιίαης ἱΠΠπἜγιίσι ΠΌετῚ 1θεγογαπη. 

“Ὅπκχτ πίω ἱ ἱεροὶν ἄκραν, τὴν 
ἀπ τοῦ ἀφνειὸς ᾿Ἰξηροις, (ὃ ὅξι 
“τ! τὸ ὅτω ̓λελόμϑυον ἱ ἱεφὸν ἐχρω- 
χήειον, ὃ χὸ χῴρῳον Εὐρώπης ἄλλοι 

φασὶν) αἱ Καδσιτερι δες εἰσὶ εβέχα, 
σοι ἐγ[ὺς οἰγλήλων; ποὺς ἀφ χ- 

τὸν κείμϑμαμ ὡς ὃ Διονύσι ἡ Ε- 
ασεείσας κλεῖ. δ)ὼ τὸν τύπον Τὴς 
ϑέσεως᾽ εἰυτιχαὶ γ»κίρ εἰσιν. ὅϑεν, 
φησὶ, χαοσιτέφφιο, υεϑλη. διὸ 
ὦ Κασσιτεείδες λέ (γον). ὑπ ἔπ:- 
πολῆς ὃ. φασὶν) αὐ τύϑι ὃ χφοσί- 

᾿Αλλαι δι᾿ Ὠκρδμοῖο. πφαὶ" β 
ἌΝ νῇζοι “ἔασι Β ρεΐδι: δὲς. 7 

Κα Ὁ τφαίζζυ δ 

σεδος, εἰλλ᾽ ὑρυπόμδυ- εὐεἰσ- 
χετύλ. χσἅτων Γ δέχα, νήσων μία 

ἔρημί, τεὶς δι᾽ ἄλλας οἴκῆσι Με- 
λάζχλοαν οι: ἀνϑρώποι ποσδύρεις 
ἐγ εδυκοτες χιτῶνα» ὡσχιέροῖ 
πὰ σέργά; ἐ᾿, ῥάξδων αδειπα]ὲν- 
ΤΕ: ὅμοιοι τοῖς σραγιχαῖς ποί- 
ναῦς, ὥς φασιν ὀΐ παλαιοί. “Ἡ- 
ε9 46] δέ φησιν ὅτι, ὅκ οἵα 
νήσες Καοσιχεείοας, εἶς ᾧ ὧν ὃ χε" 

σίχεσος ἡμῶν φοιτᾷ. 

βορεαῖς ὅδε ἀκζῷ δός 
᾿ὀρτία Ῥ Ἵ 

ἐπερώγῷ εἰς ὀλᾳ δινζω. 
νὰ Ι “ Ταῶν 

νη, ΒεΥΙΡΥς 

Π ριμῆϊςίῳ 

καρ χίς Α 
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᾿ΑΙμιδν. γησιείδων ὅτε ρίδι. τπύρ(θν,, ἐν ὅτ υάρεες :7 Ὶ 
ΠΠεροναμ- τὴ ῶν νΐς πέρηϑεν ὠγωυών" : Ἀμνιτοίων ἷ 

ὐὐτηῇ Ορνύμδυαι ι τελέεσι ἀῶ αῇ ψόμον᾿ ἱεροὶ Βάκχῷ», ἱ ᾿ 

) τελέβωσι. Σ το άμδμαι γκιοσοιο ὦ μϑαμφύλλοιο κορύμξ οί Φ5 Ἵ 
Εννύνμαι" παϊα γῆς Ξ ̓λιούϑορθν σρνυτοα Ἡργή. ἃ 

[Π νυ. ζοπιίη Ὡς κῴνον κί, 
Ψ. 572. 

ΠΝ εριαλιά. [| Απιηϊΐξαγιπη 575 Ρνοίθεζας ρεγάρπηξ Ἰαυχῖα τἰτιηι (αογὰ Βαροῇο, 
ΥΤΗΠΙ. 

ι 

ΑΤΤ  ΠΉΠῊΣ ΤΕ ΘΕΥ 

755 Ἴαωών τοι μέγεθ ἡ «ὐεκώσιον " ἐδ σις ἄλλ, 

Νήθις ὁ ὧν πωσηῃσι Βρείδυίσιν ᾿ ἰσοφαιφάζει. 

Οὐν ὅ ὅπτω “ Θρήϊκ(δ ἐ ἐπ᾿ “" ηὐσιν ᾿Αψάνιϑοιο ξ' 7 

τ Βιςονιδὲς χρυλέθσιν ἐρίξ ορμον"" ᾿"᾿Εἰραφιώτζω, ᾿ 
Οὐσὶ᾽ ὅτῳ συμ παισὶ μελὸμδινίωυ ἀνὼ Γαϊγίω 
Ἰνδοὶ καμονν ἀγυσιν ξεκδρεμάτῃ Διονύσῳ, 

᾿ χώρον᾽ ̓ ὠνδυάξωσι ομυάιμες. 

566 Τ)8» τηΓαἷα᾽ 
567 ΠῚ Θῃπὶ δα ξι ΠῚ 65 

565 ΑἸ διιίοιη Οὐόδηϊ δ ὈοΥθα]α Πέίοτα 
Πιηξ Βυιίαηπίοα, σοηΐγαᾳ ἈΠοπιΠ1. 
ταζῖαξ τῃ πγαῖδ νογίσθπη. 558 Ἡδγππὶ ἔληδ πιαρηϊἊο 1ΠῚ5 
ταεηΐὰ : ποάὰς 614 δἰτα. 9569 Τη{[π|Δ5 Ιηΐεῦ οὔμθς ΒυΙ απ Πσ5. 265" 
ἡπαίαν [ἀ 4.415 ε(1] 575. Πυιχίᾳ διε ηγ, ραγνάγαπη ἱπ{α]Γ]Π} 115 
{γαίτιι5, 4ιὼὸ πχοῦὲβ 57. ΠΟΠΊΉΠΙΠ Ἔχ αἱΐογίογε ογα 1{Ππ|{{ἸπΠ|ΠΔ 

513 Ἀοήϊηηιέα Πεάογα ΠΙΡΕΆ [ΟἹ Παθεπεῖ5 σογγπλδι5, 51: Νοίξαν- 
. Πᾶ : {ἰγοριξι5. ἀαέεπι ἘΙΠΠᾺ 5. { {ΡΙ4]5} εχοϊίαιιῦ, ἰΟηϊέι5. 
51: Νοη Πο ΤἬΓΔΟΙΙ Πχία τίρα5 ΑὈΠΠΕΠΙ. 575 Βιϊοη:4ε5 [ΤἬγει 5] 
Ἱποίατηδηξ πα] ΕΠ Γοπτατη Πγαρῃ!οέδη [ΒασοῆιΠ}] 577 Νοαπε ἤς σππῇ 
ΠΠ86γ15 ΠΙρΡτοβ ἢα πές γΟΥ ΤΙΠΕ5 ΟἸΓΟα ΟληροΠῚ 578 Τη] σοπΊ ΠΊΕ ῆς- 
Ἐοπετη ριίαηΐ γα! ἠδ {ἔγερεῖο Ὀιοηγίο, 519 δίοαξ {Π0 ἴπ ἴοοο δ ηξ 
[οἰλπγαηξ Επιαη} ΠΊ]ΟΓ 8. 

ἽὍπ «ες βοβῥᾶν. ἔνα ἡ Ρῇ- 
νΘ᾽ ὑςφωτίαν εἰς ᾿δὐχεανὸν ὠπερα- 
γτω εὔνί, αἱ ̓Βρετονίσες εἰσὶ 
εἶσο νῆσοι, Οὐερνία, χ) Χ) Αλοΐων" 
ἤτοι Βερνία χ᾽. ᾿Αλξΐων, Βρετανί- 
σες δ᾽ ἑγὸς Ἴ πειρᾷ τότῳ τι 
“ποιητὴ γεαφόυλραμ᾽ ὧν μέγεϑος 
«(ξιώσιον . δ " ὀπὶ τῆς Κρήτης 
Εἰ πενὶ «Φὲ τις ἄλλῃ νήσοις ἐν πεί- 

στως ἰσοφαείζει, ὅ «ἔριν; οἰξ σὺ- 
τὸ αὐ ταῖς, χἡ τὸ ἴσον φέρετε. 
αἷς Ὁ συϊκοίνων τιὶς ὀκὲϊ νήσες 
τυ ᾿Αρ ΝΜ, νησιαί ως ς ὧν ἕων- 
χρρισμῷ χρλέῖ, ἔγϑα, φησὶν) αἷ 

γναῖκες Δ ἀγαυῶν ᾿Αμνιϑῇ 
ἀντιπέξροδεν ἐρχόυϑραι πελσιν, 
ἱεξοὶ Βάκχῳ ΧΩ νόμον ἐγνύ- 
“μι, σεψαμλύαι Χιοσοῦ μελαμι- 
φύλλε κορύμξ οἱ ς΄ , παταγ ἧς ὃ λέ" 
γύϑορος ὁ ὄργυ τοι ἡχή. λέγει ἴ εἶ χισα 
σὸν μελοίμφυλλον, τὸν διυσω, ὡς 
μελανίαν τῦῖς φύλλοις παρξκογῇα.. 
ὅτω 9 χὦἡ ἐν τιώ μέλαν δρυὸς εἰμ- 
φιχρείοσεις, παρ᾿ “Ομήρω, δρυὸς 
μέλαν τινὲς εἰ πον Τίω) Ὁ φύλ- 
λων δα] ὑτήτει, ,ὺ τίυ) πύκγω 
σιν. εἶφ᾽ ἧς τὸ τὴς σκιῶς μέλαν »ἱ- 
γέτυι, (ἧς χὺ φροὶ τότων γέ[ραπ- 

χοόν 



ται. κόρυμζοι ὃ Ὁ γυὴν οἱ βζνς 
δες λέγον.) χαφποὶ. τὸ Μιοσοῦ. ὁ- 

ἢ χὴ ὀπὴ οξοχὴς ὀρεινῆς ἥ λέ- 
ἔηδη δῆλον, ἡ φησὶ γ᾽ Ἢ- 
6946], οἱ μδὸ ἔφυγον. πη τὸ 
εἴ, ύς τὸν κόρυμξον. τὸ ὃ σάται- 
γὴν κροιγύτερον υδὸ ὀξιωε:), εἷς 

᾿ἐλαλαγή. ὃ ἢ ᾿Ηφωδ)αγὸς 
Ἁδράΐει αὐτὸ, λέγων ὅτι ὅκ ἐκ {8 
πα τοί πο γνε (ὠξωίετο γ ὧν, 
τς τὸ ἀλαλαγὴ) ἀλλ᾿ ὠπὸ Ζὲ 
πάτα ᾿ ἕ τὸ ϑηλυχὸν, φησὶν» 
ἣ πατάγη. χἡ ταῦτα υδὸ τοιαῦ- 
σι. φασὴ δὲ νῆσον ᾿Ωχεανίαν εἴ 
ἐωχρφὶν, ὅ πείνυ πελαγίαν, ἰωἣ οἷ- 
κἜσι γαμαῖχες ᾿Αμινιφῆ!, Διονύ- 
σῷ κωτεχόμδμαι. ὅκ ὠπιξ αένει δὲ 
᾿ἀνὴρ της γήσα, ἀλλ᾽ αὐταὶ πλέυσι 

αἰεὶ τοῦ ἄνδεος. Ὁ κοινωνσομ 
αὐτοὶς ἐπανέρχον.), εἰ τα συΐκεί- 
γῶν ῥητιρικῶς γαῦ τα. τὰ ἱεροὶ 

τϑϑς ἄλλα  θιαὺ φυσὶν, ὄχ, ὅ- 

χῶς οἷ, ̓Αψίνϑιοι Θρᾷκες. ὅσ᾽ 
ὅτως οἱ Ἰνεϊοὶ μελαν δενίωυ ἀνγεὶ 
“ποταμὸν Γάγγω, κῶμον, ἤγαν 
κωμαςικαὶ εορτίω, ἀγρισι 
Διονύσῳ, ὡς αἱ νησιωτιεῖες σα τὰ 
“γωαῖκες εἰναάζοισι, τοτέςιν υ- 
μοδη τὸν οὐ Διύνυσον, Ευοὲ 
Ἑυῶν ἀνακράζεσω, ταῦτα «Ἢ 
πεὸὶ ὀξὴ Διονύσῳ ἐνϑοισιαςιχῷ ἐ- 
οάψῳ παῦρα λό »), στὶς τ] 

γιμσΐχας δὲ ὅλης γυκ- 
πὸὺς ἐἰξελαυνοιόῥα; χοραᾳν, ὥςε 
ὧν τύτῳ Ὁ τεῦ Θρᾷχῳς εἴχειν 
αὐταῖς, χἡ τοῦ ᾿Ινδὰς, χαΐτοι "ὃ 
εὐτοῦ χατοχος ὄντα Διονύ- 
σῳ, κχἡ πάνυ ὀρμά ζοντοις ἀμτῷ. 

δ᾽ δὲ γεωγράφ(θ᾽ κχὶ Ἱερὸν ἘΩ λέ- 
γε ταὶς γιωαξὶ Δαν, 
ὕω κατ᾽ ἐγιαμτὸν ἀποςεγίζε. 
σύμῳ αυϑημερὸν πάλιν ΦῈ9 δὰ. 
στως ἡλίε σεγεῖ 661. ἑνώςης Φορ- 
τίον ὠπιφερύσης ἢ δῷ ἐὰν ἐμπέ- 
σῇ, διασπῶσι μιαψιωδῶς τίω) φξ 
θόσαν. ᾿ἴσέον “δὲ ὅτ; ἐνγύχια τῇ 

Αὐογύσῳ ἐτελουῆτο τὼ μύςύει:, 
δι 

ΕΠ αἀμπωττων. ι 
Θ᾽. δ Βρετανέων γήσων (ἃς 

ΠΙΈΡ ΤῊ ΓΤ. Η ΣΤ Σ. 
σοὺς αἄνιγωα “ἢ δεν πεὺ πίγον- 
Τοὺς φπικρύτειν τὸν οἶνον, Ἂ μὴ 
ἐς σούν εὐ ομμοογεῖν κωμάζ ον- 
ταρ» ἢ χὴ διὰ τίω) απουσϊϑωὶ τῷ 
τοιμειαϑεόσς τὸν οἶνον, χὴ κρύτῆε: 
τα, ὡς εἰς παλαίων. σὺ χἡ οἷ- 
Ἀερὸς Διεύγυ Ὁ ἐλέγετο. τὲ 
δὲ ἔδυ. οἱ ̓ Ἄνψίνϑιοι ἀπὸ ποτα- 
μδ ξοίχασι κεγλῆσστα ᾿Αψί. ϑϑ, 
φησὶ Ὁ ὁ ὃ Διονύσ ΟΣ. ϑρήϊ ΚΘ 
ἐπ᾿ πόσιν ᾿Αψίνϑε, διχῇ δὲ γρφ, - 
φ:.). Ὦάα ταν υ; αἰ Δὰ ἀγν 
ὡς νὰ τὸ ᾿Αψίνϑι ΤᾺ “οφυτὸν, χῷ- 
ϑα! φάσιν οἱ παλαμοΐ, χὺ ἢ Εὐοὶ 
Εὐᾶν, εἰγας ὠνήσεις ἥσαν, ὡς εἴ- 
ρη7αι, εἰ εἰς τὸν Διηόνυσον υἱμγητή- 
Ει9, φἰδὶ ὧν μετ᾽ ὀλίγον ἐ ἐν τῷ 
᾿αὐξὶ Καμαριῶν λόγῳ ῥηϑ ϑήσεοι. 

δὲ Διόνυσος,  ἰφφιφιώτης υδὲ 
καλείται, ἢ φ" τὸ εῤῥάφϑω ἐν 

μηρῷ σῷ Διὸς, ἢ ὡῬ τὸ ἔφιν 
φαίνειν. πατὴρ γὸ Ξε, .6- οἷν - 
τεῦ (ἐξ, » πινθμϑμί» ξείξ μος 
ἢ Ὁ ἐεἰΟρεμέτιυς, ἢ σα, τεὶς ΠΝ 
μεϑυόγτων κκεαυγεὶς (σ)ὸ ἡ Βαάκ- 
χὺς ὡς ὑπὸ Ἵ βαζειν λέγε). ὥό9σ- 
ληφϑένἼ]ος 0 σοι χείς δ)α πλείο- 

γὰ ρα χύτη ται φωνῇς) ἢ “ρὲ τὸν 
βε' "μον; ὃν ὃ γλαὐχάζων οἶνΘ- 
ποιεῖ πναμματέωυ;, χἡ ζξων, 
Ὁ ὅγχω μδὸ ταῦτα. πίω δὲ (πε 

γίσην Βρετανικία) γήσον οἱ πώ- 
λιμοὶ τείγωνον ἱςορῶσιν μὴ 
οἠήμο τι; εἰς ἰιὺ δ)αίφων, ἢ ἤχθυυ ἐ- 
πυπλέων. Καΐσειρ ὃ Ο ὀπηλεγό, ἦρος 

ϑεὸς, νύκτωρ ἀνήχβη, χὶ τῇ ὑςε- 
ραίᾳ χατῆρε αὗξὶ πετείρ τί ὥραν, 
σϑεοιχοσίἐς «τῖζες, ἐδ) πλις Τελέ. 
σας. δὲς δὲ, φασὶ, δ)αξὲς ἐ κεῖ 
ἐπωνῆλϑε δηραταίχέων, δὲν μέγα. 

δια τε ̓ ἀμᾶμ-, ἐδὲ προ ϑὼν 
ὡπὶ πολὺ Τῆς γήσα, ἄλλα σύο μδε᾽ 
ἣ φρεὶς νίκος νικήσας, ὠπολέσεις 
᾿ πλοϊώ πολλοὶ, “ιοὶ Σὲ αὔξησιν ὰ 

᾿Ωχεωμῷ πλημμυείεων χὴὺ 
Οπ τὸ μεγε- 

βὼ 

" 

ΠΠ 



τ1ό 

Σ᾽ νεγβις ρο. ῬΤΟΣ, 
ἐμῆς ὧάγ - 

ΟΥΝΤς 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
9 ὃ) 

ἐἴχχοι, εἷς τρϑεῤῥέϑη, δι τὰ "πα 
Τπρέτανί ας χαλᾶσιν) ἅ μῦγον ὃ 

Διοιυσίθ ἐνέφηνεν; ὡς ἀνωτέ- 

ρώ ἐῤῥέϑη, ὠλλεὶ δηλοῖ χὺ ὁ Πτυ- 

λεμῶθ᾽ ἐν τὴ γεωγεάφικῃ υ λη- 

“γήσει, λέγων ὅτι τ᾽ νήσων «»Ε9.- 

τάει ἡ ᾿τνδκὴ Ταστοδάνη με- 

γέϑει γἡ δοξη" εἶθ᾽ ἰω ἡ Βρετανι- 
κὴ, τείτη ἡ χεῦσῃ Χερβοννγήσος, 
χετείρτη ἑτέεῳ Βρὲ πινῶν ἡ Οὐερ- 
γία, πέμτηῆη Πελοπόννησος, Σ- 
κελίω μὠρτ᾽ αὐτί) ἐκτη. ἐξόδων 
Ξαρδο, ὑζδδη Κύρν( Θ᾽, Κρήτη ἐν- 
νάτη" δὴ δὲ πιώταις ἡ Κύωεος 
ὥσα δεχάτη, γνέϊαι 48 κῳταλό- 

) 

ΤΙολλίω ὃ.“ ὖ τρϑτεξωσε τομῶν ὁδὸν ᾿Ωκεδμοῖον ς 8( 
τὰ ΕΣ 2 !..χ0 ἊΣ ἊΝ . Ὶ 

ἽΝ ἢσον κεν Θϑθλζω ὁμεργῆι " νηὶ -«ῆσας ᾿ 
΄χνς 32ῶ2 9 Ἵ Ἂ 2 2 

"Ἔνϑο Κ᾿ ηδίοιο βεξηκοτίθ. ες πόλον ὡρκίων, 

Ἤμαθ᾽ ὁμῦ ᾧ γύκζς ἀειφὸρὲς ὀκκέχυ!) " πύρ. 
" Λοξοτερη γὺ αὔμίθ. δπιςρέφε) ς-ορφάλιγίι, 
᾿Ακτίνων ἰγῴαν ὅπη κλίσιν ἐρηγομδμάων 5 ὃ 

͵ ταῖν“: 7 ! «ς ΕΣ 3 

Ν Μέσφ ὅπ. 55 κυδρμέος νοϊοΐωω ὁδὸν αὖτις ἐλφοση. 

580 Μι]ΐληη Δα ἘΠῚ αἰ εγῖι15 ΟΌΙ [δοιογῖς νη ΟΠ ΔΠ1. 55: Τη [ΠῚ 
ἴδηι ΤἬμπ]επὶ θεπς σἀϊποαία πᾶνε (γα οῖεϑ : 

το { δά ροΐππη πτίαγαπη [{δρτοπίγοπαπ}) 553 Τηξογάμι ἢ 
ας ποία {δπιροτ΄ σοπίριοιπιπη εθαπάϊταν Ιαπγεη: 

παυΐογο παπησας ἔμπης νοτίαν σοηνεγποης, 557 Ἀλάπ5 ἀἰγείξαμη δ 
Ἱπο παϊίοπθπι νεπιθητθας, 586 Ὅοποο δὲ δέγος [ΖΕ {Π|ορα5] αι γᾶν 

τὰ] 

ει νῶν γαγίας σοημίδςοειζ, 

ψ Ὃπ εκ πὼς Βρετονίδας» πο- 
λυ πρὸς τῷ βόρεια ἡ Θέλη νῇ- 
σῦς. ἧς πολὺς ὁ ἐγκτοπισμιύς. εἶρ- 

, ι 3 

Ἀτικώ το Τὰ γὺ δ᾽ ὑνομαζουβῥων 
"ὔ "»" 

τί ϑε]αι. ἔνα, φησὶν, ἥμωτα ὅ- 
2 ΑΓ 

μοῦ χὴ νύκτας ἀειφανὲς ἐμχέχυ- 
Τάι πῦρ,» ὁπονίκᾳ Ἡλι » βεξή- 

3 ’ 5 » 
Χοι ἐς πόλον ἀρυτον, ἐν Καρχίγῳ 

, ᾿ " ο΄ τ 

μνόμνθ᾽. ἀλλὰ «το μδὸ ὑῷ- 
(ολικὸν. τὸ οἱ διιο δοχον ἐν- πὸ τοιἕ- 
σῷ χαρῶ τ) τίω) ἡμέραν ἔκὲϊ. ἐ- 

ῳω ν ν5ν ͵ 3 ’ ς 
κεῖνο δὲ κ) 67 πλᾷον ὀκπίτηει ὑα 

νἀ. 

“ΑΦΟὉ ἢ 
γε κορωνίς. γἡ Πτολε μάν» ω 
ἕχως εἰς δεχαδα, κορυφοὶ τὰς (ς 
γίςας νήσοις, συμαθι αἱ 

ὍΝ τ δ ͵ 3ε 7 ε 

ταὶς χἡ δύο χέρροννησές, ὡς α; 
ρ' Ν [ἐ ῬἢΝ 

οἶμαι, τίυ) δεκάδα, σευνυλῃ, 8 
σερρι δὲ, ὡς χὺ ἄνω πὸ ἐλαλήϑ 
εἰς ἐγ] συναχρυσιν οὐ τὸς Ὁ) μὲ 

. , “ 3 ᾿ ᾿ 

νας γεόφοντες ὅτως ἐμμέβως 

᾿ 

Τῶν ἑπ7οὶ νήσων, εἷς ἔδειξεν ἢ φύσις, 
Θνυητοῖς μεγέςας. Σικελία ζὅ. ὡσλόγ 
Προτη μεγίςη, δευτέρῳ Σαροδὼ. πρίν 
Κύρνος, τετείρτη σ] ἢ Διὸς Κρήτη ϑοφᾷ 
Εὔξοια πέριπ)η -- νοφυὴς. ἕκτη Κύπρϑ 
Λέξ»» ὃ τάξιν ἐφείτίω λα χϑσ᾽ ἘΧ 

ἤἾ 

582 1101 φυϊάεηι (οι 

484 ΟΒ] 

περξολὴς, ὃ δήτινες ἱσύρησειν» 
σὸν μϑρ ϑεεινὸν ὅλον ὑτῦρ γί 
Ἐὼ αὐτύϑι, τὸν «δὰ χοιμεοινὸὶ 
ὑσὸ γιοῦ. ὡς ἐντεῦϑεν τὸν ἐνιαὶ 
τὸν ἐν τῷ ἐκεῖ χλίωατι μεοίξ! 
ὡπ εἰς ἡμερονύκτιον ἕν, ἤγρυω εἰδ' 
αἷαν ἡμέεαν, ἡ εἰς μίαν νύ χ]αι, 
χκαϑεὼ χκἡὶ Ἢ 668]. «δεὶ δ Κιμ-, 
μερίων λξγων» Φησὶ μὰ ἐν δέγθη, 
ὃτιαι» ἰνδρώπος ἘΠ οἱ τὴν δξάν 
μανὸν γύκτοι χαρϑαἰδουσιν. φασῇ 
δὲ ἄλλοι» ῥῇὴ τὸς ἄργτος ἐλϑονο 



ΝΠ ΎΓΕΥΤΗ 
γα τὴν ἥλιον ποιεῖν «ρφτείνειν 
τὴν ἡμέραν ἐκέΐ κα εἰς αὶ ϑτει- 

ψας ὥρα4; Ὁ "'9 πλεὸν τ, ὁ- 
λιγίςων ὡρῶν ποιουῦται τὴν νύκ- 
χα᾿ χειμῶν Θ᾽ δὲ τὸ αγάπαλιν. 

᾿αὐπαν δὲ λέγει ὃ Διογύσι» 5 

ἐκ ἀειφανὰς φωτὸς. τὸ, λοξοτέ- 
οῳ τἰωιχαῦ τα τὸν ἥλιον ὡπιορί- 

φεῶτα «ρύφαλι!ιΎγε ὙδΤΕΡῚ Το; 

λοξότερον ὠγαφέρενσς τὸν ἡλίον» 

χἡ δὲ’ αὐτὸ ἐμδρᾳδωδειν τοὶς ὦ- 

γω. τὸ δὲ ἑξῆς ἐπαγόμᾶρον, τὸ, 

ἐκτίνων ἰϑέίαν πὶ κλίσιν ἔρχο- 
μων, ἀντὶ (ἃ, κατά ϑυ τῆς νή- 

σα φεεφυᾶῦμε “Ὁ ἡλίε5. ἡ εἰς αὐτὴν 
δὲ ἀφορῶν] .. γἡ ἐςι τὸ οὗμια ῥη- 
ποριχὸν ὠντίϑετον». ἐντιτεσέν) Θ΄ 
σῷ λοξοῦ τῇ ὑνϑύτητ᾽ ὡς ἐὰν εἰ- 

ΟΑλλ᾽ ὀπύπου Σκυκηηοίοῦ 

 χῶνΣ τὰ ἥν. “ἃ 
πεν ὅτι λοξοτέρε υδρ ἄλλως φύ- 

“2ἦὝΝὟὝἪ΄ 4 Ὁ ᾶ 

σε! Τὰ ἡλίσ. χατ οὐϑυ δὲ ὅμως 
τίωιχαῦ τα Ἐν7Θ- τὴ νήσῳ. ποιῶ 

ν Ν φῳ ς “ 3» 
δὲ, φησὶ. Τὸτο ὃ ἡλι(θ», ξως ε- 

ἤ ε 

πὶ κυανξες ἀνδιρας νοτίαν δὸν 
ϑ» Ε , , 2 

οὐ δις ἐλάσσῆη. Τότες.» Οπιμῆ" 
ΨἝ ΞΣΣ ’ -Ὁ «δὴ Ἁ 

κῆς ἢ ἡμέξᾳ γνεαι τοὶς τὸν 
βύρειον πόλον, ἕως εἰς τὸ ὧντι-" 

, , «ε ῃ ἊἋ -« 
κείνϑυον νΌΤΙΟΡ ἡμαχχλιον ἢ ἥ- 

’ “ ἌΡ - “ ᾽» 

μισφαίοιον σχρώπὴ ὃ ἡλι6᾽. τό- 
᾿ , Ν᾿ ΛΑ 

τός γὼ λέει φασὶ χμανξες, “Ὸ- 
Ν 7 ͵ 

λονότι τοῦ φεὸς τῷ νοτίῳ μέρᾳ 
Ἴ Φ 4. 18 ὙΦ, 

Αἰϑέοπαρ᾽ εἰς ἧς χἡ ὁ Ζαὺς ἥλι:ς 
ὑποδημεϊν ποτε Οἰδφὸ τῷ ποιητὴ 
πλάπ εἶαι. τὸ δὲ, ἐς πύλον ὧρ- 
ψτῶν, οὐντὴ τῇ, «δεὶ τὸν ὠρχτῷον 
πόλον» ἤχρυ» χυΐχλον τῷ ἀρᾳνξ, 

Δ ε ’ 5 6 ἴϑὸ 

αἷξὶ ὃν αἱ δυο ἀρκτοι εἰλὸν ἢ, 

βαθουὼ ῥόον ᾿Ωκχεδροῖο 
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δ ηἱ τύμηςγ ρρτέρῳ ὃ τοῦς Ηφίω ὥλα καιμνψγ:5 πρὸ 
αἸΧρυσειΐω ποι “νῆσον γα πορίθι. ἔνϑτυ ἃ ἀυτὸ 
τ Ι “Ὁ “ 20 ) 

νὰ Ανπολιὴ χορ ουθρίο φαεινετοη Ἠδιοίο. ογο 

48) ψερὴπα πασπι δουτϊοῖ ργοβιηάτπη ρσυγρίξεπα Οὐοαπὶ γ᾿ 5 Νανῖ 

(υἱρανοιῖβ, δίχα υἱζογιι5 δὰ ΠΊΔΓΕ Ἑοιυτι ἀεἤεκετΊ5, 589 ΑὩΓΘΔΠΊ 

δὶ Τἰηίαϊδτι ἀἀάαοῖξ ἰγδώξιβ [ν14] Ὁ] εξίατη τρῆτι5 ᾽55 ΟΥξὰς ρα- 

᾿ τὶ οσετηϊζαν [0]15, 
μὴν 

᾿ς ὅοῃ φεὺὶς τὸς Ἕφοις τὸ ̓ Ὥ- 
᾿χεανοῦ ὅν ἡ χευσὴ νὴ .,6. λε- 
ἡρμίθη ὅτως. ἢ “δ᾽ τὸ χευσὸν 

ἡ φέρειν» χῳτά τινας ἢ ἢ, καὶ τὸν 

Διονύσιον, «ότι ἀνατολαὶ χά ϑα- 
ὑν φαείγον. ἠελίοιο. γἡ οὕτω 

δὶ τὸ χάϑαξὴν τῆς φαύσεως, 
γῆς 

“ευζῆς ἄναί πῶς δοκέί ὃ ἥλιος, 
ᾧ μίωυ) σκυθρωπὸς, χαϑαὶ παρρὰ 

ρ»-" , " 

Σ κύϑοεις, σι τίωῦ τὰ Κρονὶκς πύν- 
 μ “Ὁ 

Τὰ συωνέφειαν γχἡ διὰ φότο χευ- 
-7ὕὋ΄ν ͵ ἘΌΝ ΓΑ ἐς; “ἢ 

σῃ λέγεται Ὁ ἡ τῷ ἀστῷ λαμ" 
͵ 4 Ω 

πορϑεὴ αὕτη γῇ Θ΄. 

Κἔϑεν ἡ ςρεφϑεὶς γοτίης τρρποίοριϑε ἢ κολώνης, 

ἴ νενβι: βες 
γιλη(πἰαῖηα 

ἢ) ἂς ἱπξεῖσ 
Ῥύυηπρο: 6, Αἴψά κε Κωλιάϑῷ». μεγώλίω ἔγι γῆσον Ἰγφι0.) Εν ἋΣ 

Ὰ Μητέρα Τατςρς ὀῤίω ̓ Ασιηήνέων ἐλεφώμτων. λαδρτ μς 

Ν Ἣς ὑςῇ», ὀρανίησιν ἀειρρμδ.. «΄ἐρφωδέοσ: γίλίω, ϑίζε 

Δινῴται ,Πλ κύκλον ὃν αὐϑέρα ἈφρΆΑνίΘῚ ἀμῖδθν, 39 
:.., ι Τὴ 



ΔΙΟΝΥΣΙΌ 

᾿Αυπὴ δι᾽ ὀυρυτατη “55 μέηξ 0." πέλει" ἀμφὶ ὃ πεοῖνση. 
Κύήτεα ϑίνες ἔχειν ̓ αν βοποὼ πὸν ἴω, ἫΝ 
4 Ἔν λιβαποισιν ὃ ξοι τοῦ», τῆ δι᾿ χα ἄκεων, “ἢ 

Σ᾿ Ὑέτρησον νώπων το ὅλος ἀχδυϑης. ἢ 

58 Τιδυσμηνέων “οι παϊδοε,δλιιοσύμϑωοι δὰ πῦγΐον. (8 

ἢ ἰντόσφαν. Κείνοις, ̓αὐτιᾶσφὸρ ἀὐλώμϑωοι. ὃ ὮΝ ἐρῳὶ 
ΔΛυΩ υρρρὶς ὸν ᾿φομάτεοσιν᾽ ἔπει μάγου γύσμ" τ πέτυταιν 
Πολλά δι᾽ ὧν ἃ "" νῆα σιὼ ἀυτοὶς ἀνδιραίσι νῆος 

Κενα ουτουξ φῳξειε" περααΐα. τοῖς δ τ ̓ Ἐ αλιβρξ Ἢ 
Εὶν λὶ ᾧ γα] ἡφχοὸ ̓ ϑΥΧΟΟΡ μωρία δαίμων. όο5. 

τιϑ 

ἢ περι μό- 
ἈΕῚ. 

Ἔ οοπνενβις 581 Τηάδ δαΐεπα ὦ σοηνεγῇις. δυεγαῖς πές ρυοπιοηίου), 9) ΠΡ 
ἀπιςῬγονῖοπν Προ ΓΟ] 1615 [ ΨεποΓΙ5 1 τπασπαπὶ ἃ Ἰη[α]Ἅπη ρεγνεηῖεβ, 595 ΜΑ- 
ΖΟΥ̓ΤΉΗΣΙΣ Δπη- “94 
βναϊὸ (οι. ἵΓΕΠΑ ΤαρτΟαΠΑΠῚ τη Δ Πα ρσεηϊξογαιτσι Εἰ ΘρμαΠξΟΓΠΙ. ΦΙ ΤΙ 
ἐἰρι, [ἔσεαι ἔα ρτα σοεἰ οἰ Εδι15 Γ᾽ Δέι5 σοηνεγποηΐδιι5. 555 Νεγίδταγ τῇ οΥεΠ 
ΦΟΡΉΤΑΝ ἴπ αἴπεγε σλποεῦ ἀγάεηβ. 555 [ρίᾳ δαίεπι ἀηρΠΠΊπια, αποά «ὦ 
᾿ ἜΑ τ πηαρηϊπἀἸπειη δἰτποῖ: οἰτοα ἐπὶ ἀπΐεπι ππόίαμς 97 (ες Πεξογα 

μαθεπέ, Ἐνυτῆγδὶ [γαδγ]] ρδοογα τηαγῖ5, 595 Μοηεῖδις ΔΙ ΕΠΠΊΠ115 ἢ- 
ΤΎΠΑ : {πρεὺ Βογυι δυΐθι Πιπηπτια 599 Τηπογγοίοιϊς ἀονία Ρυϑοης 
δὰ. ἐγαέζας {ρίπα. “9 Ἡοπίαπη. ατίαις ΠΙῚ Δριίδε! ΡῈΓ πῆλγα; 
ὅοχ Τ|1}ς ὁσουγγαηΐ οὐγδηΐεβ : ΠΟη δηΐπὶ εἤπρίαπι 595 ἘΧΙΈΟΠΒ Ἰη 
ἔλυοίδιις : Πααίάειη Ἰηρεης εἰ σταϑ [Ὠϊέι5] ε-Πππ|. 593 Θαρεηπη6- 
ΤῸ 80{6Π1 Θἴ[1 1} Ὠλν ΘΙ σΠΠῚ ΤΡ 5 Ποπ ΠΡ ς παν], 595 ΠῚ Δίου - 
Ὀπογιηΐ τηοηΐγα: 

Πηϊία ΘΠ ΕΙτα]Ὲ 6115. 

Ὅπ ἥ Τασοηξάνη, ποτὲ Σώ- 
λικὴ ὀγομια δδ εἶσαι. νῆσος ἔἄξι πέ- 
λαγα. ὅκ ἐλήων Τὴς Βρέτοι- 
γι. χα! πίω ἱσοείαν, περώ- 
“πλόος; ϑηρονύμος, πεπληθῆα 
ξυράνων ἐλεφαίνων, ὡς φησιν ᾿Α- 
λέξανδοος ὃ γκ Δυύχν» ὄξηλεγό- 
ἐδ. ταὐτίω τίω νῆσον ὁ Διο- 
νύσι Ὁ» μητέρα, φησὶν ἐλς φάντων 
᾿Ασιη νέων. «λέγει 2 αὐτίω χὴ 
Κωλιοίδι) νῆσον «μμαγαλίω. ὃ ς- 
σιν ᾿Αφροδέτης, ὁποία κ᾽ ἢ Κύυ- 
πρ9ς᾽ «ἰδοὺ τὸ χὶ τοῦ ἐν τῇ Τα φο- 
ξανη ἀνθρώπες γυναικείῳ κόσμῳ 
φαμδρυμ ες ὥλλως τε τεὶ εἰς 
᾿Αφορδύ τίου ρυτῆουδροι ἅς. ἔπι δὲ 
χαὶ ἐμλθκρι μᾶμοις τὸς τείχα;. 

δίθῃμπα (το ογαξις 595 ἴῃ ΓΔ ὥς ἴεγγα ΠΊα14 1. 

ἱσορέϊ 5. χἡ τὸν καρκίνον τὸ δέοι: 
νὸν ζώσδηον «εὗρ αὐτῆς «Ὡνέϊ 
τὴς νήτε, ὀρᾳνίαας αἰ ειρόμϑυὸν, 
φρηφαίεεσιν, ὡς 4 ἐκέϊ κλἰμαῖθ- 
ὑσὲ τὸν καρκίνον κειυᾶε. Πτο-͵ 
λεμ - μδμτοι τὸν κριὸν Τὸ ζώ- 
δον τὸ" συ τὴς εἰλέζϑαιῖ φησι. 
ΣΞημείωσοιμ ἢ ὅπ ΧΙ λόγον δριπ 
μύτιτϑ᾽. ἥτοι γλυχύτητΘ᾽, 
φροφοίσος ΠΟΣῚ γυ εἰπὲ ταὶς. “8 ὡς 
σερος 178 καρκίνα κατ᾽ ὅξανὸν 
φροφίλι[γας, χὴ κινήσεις. ἡ δὲ 
κοιγὴ εῆσις ὀγοικα, νήσων ἔχει, 

τὸς ΣΡβοφάσας αἴδλ τὸ Ξικελε- 
κὸν κειμένων πέλαθ᾽-. Κω- 
λιαὶς δὲ ἡ ̓ Αφρρδίτη, ἢ ὑπὸ χύ-- 
στό ᾿Απικ, ὃ ὃπε τῶ Περσιχοὶ συ- 

" γύπεσον 



ἔην" γανάγιαι, αδεὶ ὃ χρησμὸς 
τοιβτΘ᾽ εἰξίπεσε, “-- -Κωλιασες 

“ἘΝ μμαἷϊ κες ἐρετριδὶς Φείξοισιν. 
ΣΝ τοιὅτος ᾿ΑΠιχὸς τύπος δίμοι- 
ὅς ὅδι, φασὶν. ἀνϑρώπε χωλῳ δη- 
λαδὴ τῷ καὶ. χόῷ πύσιις; ὠϊκεί- 
εϑυθ᾽ εἰς “ϑαλαοσαν, ἔχων ᾿Α- 
φροδίτης ἱερὸν, Κωλιάδ' δ᾽ κα- 
λερᾶνης, ἐκ Τῆς τύπε διοιύτητος. 
ἕτερ! ὃ. Κωλιάεθω Φασὶ χληϑὴ- 
γι ὠπὸ τόπε εἰς ὃν ζώς κω- 
λίω ἀἰπέϑετο ὄρνις ἔχ τιν) ϑυ-. 
σίας «ὡρπεῖσας. μέξος δ᾽ ποδὸς ε ἐμ- 
τορῶς ἥ κωλῇ "ὁ “αὖξ σπτξ τοι 
ὠπὸ συμαλρέσεως, ὡστων γαλτα, 

γωλῇ, ὅτω καὶ κωλέα, κωλῇ. 
οἱ δέ φασιν ὅτι ̓ Αϑίωαζοις ἐληΐ- 
σειντό ποτε οἱ Τυῤῥίωοὶ, μεγί- 
λα συμιςῶ νΊς Ξς πειραᾳτήεια. γυ- 

νὴ ἢ Τυῤῥίωὶς «δ, τε ϑεὶ σοι φι- 
λίως ΤΟ πιὰ ΧΗ ̓ΑΠικῶν αἰ- 
χιιαλώτων; ἀφῆκε λύσαζ α. ὃ 
9. ἵδρυσε φυγῶν Κωλιώδρ ν᾿ Ἀ- 
δορλτιεῖ ἱερϑν, ὡς δὲ αὐτίω πὶ 
κῶλα λυϑείς. αὔξωνα, ὍΣ τὸν χαρ- 
κίνον φξοσεὶ πεν. ἐντὶ ΤῈ χϑυσο- 

ἑ ποιόν᾽ δὰ πίω ϑερμότητα, ἰω ὃ 
ἀὴς πείσει» ὄψ᾽ ἡλίε ὧν τί 
ποιότῳ ϑεεινῷ ζωδίῳ. Ὅπ κεῖ- 
“ται χὰὺ ἐγταῦϑα πειρήχισις κραγό- 

β ὅς. ὃ ὅποια πολλαμ ἐν τοῖς εἰς 
“ἰὼ ᾿Οδύσειων ἐρίων τοι. ἔς ἢ 

᾿ σχοιαυ τής φρεφϑεὶς͵ νοτίης Ὡορτά- 

ἐϑιδε κολώνης, αἱ ἀα; «4 Κωλιά- 
σῶς ἐπὶ νῆσον Ἱχόιο, πειρηχου- 
ται γάρ πως ἡ χολώνη χὴ ὃ Κω- 
λιώς. τάχα ἢ δὲ ζῶτο περήχῃ- 

᾿ σις, ὐλλ᾿ ὃ ἔχω ὡἰρτωχὸν συμξ- 
πέσεν, ὅ «ῥειοργαί, αμϑύου ΚΙ 
Ε.-- Ὅπ ουρυτάτη τὸ μέγα- 

ἡ Ταπεοξάνη. “ φησὶν ὃν 
τ ο ὁ γεωγ ρα Φ 6). Ταπερβάνη, 
“ πελαγία, (Θ΄, μεγοίλ!, πὸ- 
“λὺ τῆς ἡπείρα διξχεσαι. ἔχει! ὃ 
χα τ τὸν Διονύσιον, χὺ κήτη πολ- 
λὰ ὕφεσιν ἡλιξάτοις οἰκότα», οἷς 
ὑδ ὥχρων νώτων τέβηχενν ὃ ἔξι 

ΠΡ ΡΥ ΓΤ ΉΟΣΊ 

τεβα χιυν. μκις Θ᾿ ὁλχὸς εἰ- 
χανϑής. ὧν "ὁ τὰ φύωατοι λυ[ῷὶ 
λέγει!» αὐ χρίσμα ὅτω μέγα φησὶν 
αὐτοῖς “εἷ). ὡς πολλαΐκις "ἡ νῆα 
σιωὶ εἰυτοὶς εἰνδφοίσιν ὑφ᾽ ἐν κα- 
ταξρῶξαι, ὅ ὄξι καταξρφχβίσιω, 
καταπιεῖν. β(ασούενθνιτ αὶ Ω 
τὸ καταξρῶξ σ49 ὡς απὸ «τού 
βεόχω ῥήμα Θ᾿ χὰ ἀπ᾿ ἀμπὸ ἐ-. 
ς! κὶ ὃ βεόχθθ. κὶ τὸ κατα(;69- 
ϑίζω ῥῆμα. λέγει δὲ πο τοι- 
οὕ ται κήτη, χὴ πέρατα; , βοπὸὶ 

πόντα ᾿Ερυϑραίου; ἐν ὦ ἢ ἡ 

νὴ (Θ᾽ κέίτωα. μεγεϑύγας δὲ απ 
ποὶ τῷ λύγῳ, ἐπαγει πάνυ ὡν- 
δια ϑέ τως, ὡς οἷα φύζον ποι δτὸν» 
ὅτι ϑυσωδρξων πεσες ἐκείνοις 
εἰντιῴσειαψ,. ὅ ὄξιν, ἐχθοοὶ ἀν- 
ὅρες, πλαγώμυϑυοι φεὶ ϑαλασᾧ. 
ἐντύχοιεν αὐτοὶς. τότέ δὲ Το 

ΜΠ τιὸ ἀνάπαλιν χρήσεται; 
«δὶ δ᾽ Μα-σαγοδ εἰ. φῃ ὑ- 

719 μὔτ᾽ αὐτὸς ἐγὼ, μη ϑ᾽ ὕὅσ- 

πς ἑταῖρος αὐτοὶς ἐμπελώσοι. 
μάλα, γὸ καχύξεγοι. ἔμπαλιν γὸ 
ξομιμμούτηφοι 4 Ζῶτο φεὸς ὠκέϊνο, εἰ 
γ κ᾿ ἄμφω ἐνδιαϑέτως ἰ ἔχουσιν 

ἀλλ᾿ ὅμως δ)ωφέ φφυσι" καϑῶ ἐ»- 
ταῦϑα υϑὼ ἐχϑροὶς ἐπα ςεασοίιε" 
γΟ. εἰ πώλειαν, χα του], σιωπὴ - 
ρῶς εἰς τὸ φίλων ἀπό χι- 
ΩΝ (φησὶ γὺ, δυσμενεῖς ς ἐμίσει 
λάσειαν αὐ τοῖς φίλοι δὲ “Φυλά- 

δὴν. 4.) ὦν σὲ τῷ φεὶ Μακεσί- 

τ, ἀνάπαλιν τοὶ ὑρ᾽ δ ἀπ 
ΕΠ ΣΩΣ Ἐἰκῳ εἰς ἐχθοοῦ ἐφ 
οἢ κατάνοφώ. λέγει γὃ, εὐ 
εγῶ, μήτε τίς δα ἐδ -μπελά- 
σοί τοῖς Μαλσυγέταις, ἀλλ᾽ ἐ- 

χϑεθς εἰηλονύτι ἐμπελάσοι αὐτοῖς. 
Σημείωσοα δὲ ὅ7|) ζ ταν τὸ πέ- 
ρη Χο". εὐντὶ 78 τεβάχυ»). ἄ- 

πε΄ παρ᾽ Ὁμήρῳ δὲ ἡ λέξις ἐ- 
πὶ 75 τεταραχθαι κᾶται, ὧν πῷ» 

Τεβήχει σ΄ ἀγρρή. “Ὅρᾳ ὃ ὅτι 
ὁλκὸν αἰχανϑης ΕἸΠπεν. ὥςε πολυ- 
σήμαν)ον ὃ δλκὸς, οἷς χὴ ἀρδε με 
4 
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ἡ νε “6)ς 
υδροϊ πῖον 

΄ 

ἈΠ ΤΟΝΙ ΒιΘῪ : 

κροῦ ἢ ἐφάνη. ἀκανδαν ΠῚ λέγει ὄ 
“τὸ “δ κύτοις ὀφου!» πὸ ἐναλο- 

γριὦ ῥάχει; ὃ κυριολεκτέϊ ) Ὄ 

ἐπι Ἰ᾿χθύων χὺ ὄφεων " εἰλλὼ νυῦ 

ἀκανδαν ἔδι νοΐ σοι τοὶ ὠπιφαινό 
υἅνα ἔξω «ἑεὶ τίω ῥάχιν κέγ- 
Ἰέῷ» κχὺ ἐπονξ φη κότει ὡς ὧν ΤΕΣ 
μῷ αἱ φυσι ς. χοὶς ᾿ ἀλιϑοὶς 

Ἔα δέ ποι «πρρτεξών ᾿Καρμάνιδιι ἐκίοϑεν ἃ ἀκρὴΦ, 
᾿ ἔγϑϑού τε τύμεΘ. ἡ Ἔρυξραίῳ βασιλῆίθω. 

περείσψας “Σ τόμᾳ Περσίδι ἀλμήρ, 

Ὁρμηδ εἰς βορέζιυδα, ἢ ἰχφρον εἰσαφίχοιο " 
Ἴκαρον ὦ [ εἰνθαϊΐω, ὍΝ ταυρρπύλοιο ϑεοῖο 

Βωμφι ἱ κψιοσήθνες οδαγκέα, χοπνὸν θογασιος 

᾿Ὥγυφιε᾿ 8 
Ἔκ σὴς σι, αν “ 

405 ἘΠΕ Δυγϑυ (ἰδὲ αἰξουῖας., 

ἸωταΠ Ῥεγνθηϊδβ, 

Ὀδηΐ. 

Ὅπ ἐν τὴ Καρμανί δι ἀχρᾷ 
νῦ(Θ. ἡ ἡ ᾿Ὠγυεις5 γα ὅτι «δὶ αὐ- 
τίω τύμζος ᾿Ερυϑραίε βασιλέος" 
ἀξαλλοι ̓Ερυϑραν φασὶ, γράφον- 

» ᾿Α[χδαϑῆς δ ἀρᾳ! νῆσος ὗ - 
[ΕΣ Ὧ βενϑος ἐφυϑρῆς [Ὥγυεις. 
ἔγϑα ὃ τὠμβ. ἀλὸς μεέέο: 1: 
Ἔρνϑρᾳ Κέχλι ὃ). οἷς τὰ δὲ χἡ 
" ὥαλαςσι χληϑύζιμ δοκεῖ, ὡς 
σρφεροίφη. οἱ δὲ χΤὶ ὠπίϑετον 
ΕΥΥΕΧΘΝ 5 ᾿Ερυϑραῦον βασιλέα 
τὸν Δηφιοίδέω» νοϑσιν, ὠστίαι χε- 
ϑώμυϑμον, ὅ ὁ) “ὧεξὸ τότων ἔ- 
μνήῶνμδρ ἡ. τξζ Ἐρυΐ ρα. υϑὺ 
7: τὸ “0. οι, χιδϑνῷ δι ὕςερον 
ἐἰς Ἰνδὲς ᾿ἔλϑων ἀνχέςῃ λαμ.- 
πρὸς τιὸ (ἢ Διὸς Διονύσῳ, φρώ- 
τοαυσαρδνῳ χτὶ ΔΆ Ινδῶν. ἡ εὲ 
Καρμανὶς Ἰπεραῶν δὴν ἐμπόριον, 

Ολγπιληΐα χέρα ῬιοιΠοπίον ΠῚ, 
597 Οργεῖβ : ΟῚ τ ΛΜ] Ἐνγειναὶ ταςῖς. “98 Ἐκ ἢδο διι6Π1 ἵγαν 
Ὑ1οίε5. )4 ἔλασεα ῬογΠοὶ [Α}1,. “99 Ργοβοισεη5 Ὀογεατη νεγία5, ἀίσαθι 

ὅτ ΤραγΠΠΊ πλάγι πγαπη, δὶ (Ὁ ΓΌΓΟροΪ τ᾽ 
 ἀθπ [Ὀϊληα 1 “" Αγὰ ηἰάογα αδαηάαηίες ΔοευθΠλ ἔαΠΊΩΠὶ μὰ- 

ἐν ἀλὶ ἡ γαίῃ κακὰ μυεῖα, οΝ 
κατ δεύς" ἤγριω, πανταχοῦ 

κα τοῖς κακοῖς. εἰ πομᾶρ ὃ κ ἁ 
σέρω " πένεται γνωμὴν 

ἶ 

ΕΣ πὸ. 

610. 

“ἀπ αδεὶ τίω) Περσίδι ϑαλάοσαιν 
βοιεία, νῇ( (Θ᾽ ἡ Ἴκαρί6-, ὁμώ: 
γυμῶος Τὴ «εὶ πὸ Αἰγαῖον “πέλω- 
γϑὶ μὡ χὶ ἐπογαλαμᾷξάνει διὰ, 
πὸ Ἔνοίοξον. πμᾶ ἢ δὲ ἐν εἰυτῇ 
πολυτελῶς ταυφοπόλ ), ᾽Ασύλ- 
λῶν» ἣ ̓ Αρτεμις. ἄλλοι 9έ φασιν 

ὉΤ) ὃ Περσικὸς χόλ. Θ᾽ μικρὸν τῇ 
ἐλάτων Εὐξείνε δὴν, ἐν ᾧ κα: 
δές τε νῆσον, ἡ Τύρθ᾽-, Ὁ 
(495. ὁμῶνυ μοί τοῦς Φοινιχαῖφ: 
Ἴςεον δὲ ὅτι τίω) «αδεὶ πὸ Αἰγοᾶον 
πόλα [Ὁ᾽ ὁ ὗ γξω[οοΐφ᾽ τεδασυλΞ 
λάζως᾿ ἱκαρίαν λέγει» οἷ ὥζων 
ὑπὸ 7 τοιότο γησίς 1) τὸ Ἶκαῖ: 
εἰον κωλέϊδς πέλαγ" λέγων" 
ὅγ γ᾿ ἔρημον ἔριν ἐυτὴ νησίον, 
νομοὺς ἔχον αἷς χρῶνται οἵ Σά- 
μι9ι, ᾿ 

Ψ 

Ὁ ρους 
ἐὰν 



ΠΕΡΙΗΓΉΗ ΣΙ 5. τοῦ 
ὁ Τόοσοις [ὰ νῆσος" ἐπέχᾳ ἡ ο(Θ. ̓ Ωκεδμοῖο ; ἢ ἐρέτχει: 

Ἰρυτερας ἡ ἕτερρι δὲ τ᾽ απειρέσιαι “γεϊαασιν' 

ἱ δ. ὄηι τορι οῖσι Λιξυς, δ. α ἀμφιπράτης" ὄιᾳ4 
"Αἱ δι᾿) ̓ Ασίης" “" αἱ δι᾽ σὰτε τὐθὰ κλισιν᾿ Ἐὐεωπείης. 
᾿Αὐλαι δι᾽ ΕἾ Ἧ οαπείρλτοι, αἱ ἅ, ἐν, ἀγδραν 

ΝΝαιόμδυαι, ἃ δ γηυσὶν ἐπήραΐον ὃ Ὅρμον. ἔχθσῃ " 
Αἱ ὃ βαϑυκρυμνοί τε Ὰ ὃ ναύτῃσιν ἑποῖμαι " 
Τῶν ὁ“ Ὁ ῥηΐδιον μφι “ὦ ὀνιασῷ ' ὄνομῳ 77) πουσέων 

“12 Τοί αυϊάοιη ἰη[α]25. οδτίποί ρυιγρεβ Οσεδηὶ 5.3 Μλ]ογος δ] 
Ἱ χαΐεπη ἱπηππηογας Ππης, 515. ῬΑΓΕΠῚ αυ!άεπι τη Ππεητ5 ΓΙΡΥοΙ πλά- 
5, 5’ Ῥαγίπη νερὸ ΑΠα : αὐ λη Ε(ἀΠη ΟἸΓΟ Ρἰαράπη ΕπγΟρδρ, 
σιδ ΑἸΐα φαΐεπα 4|1011π||5 ἱπΠηϊταρ, ραγίϊηι αὉ Ποιιηῖθις 517 Ηλ. 
δέω, δίας ΠΑΥΊθ115 ΟΡΓΔΌΊ]ΕΓη {τλειοπεπη [Ρογέιπλ) Παθηΐαβ 
6τ8 ῬΑ ΕΠ Α]ἴα μαθεηΐες ργ- γοιρίτι4, ὃς πγιηϊπηδ πδατ5 ορρογίαχηξ : 
519 (Οὐυλγιηι ποη [ΔΟΙΠ6 τ] ὶ γοίουγα ποιηξη ΟπΊΠίπΠ. 

Ὅπ ὦ τεὶς αἰεὶ ̓ Ωχεανὸν νή- μδῥ, ὦϑε, αἱ ἢ, ἐκεῖ, κὰ ἄλλαι 
σές, ὥσεξ "ὁ “πὲς ἄλλας, χα ϑοὺ ἄλλο δ, αὐ υδ, ὑπ᾽ ̓,ὠνδρῶν οἵ- 

Ἱ φρερείφη.); πδυχυῤεφῶς ὠπιβέχει, κέμϑμαι, »ἡ ὠγαϑὺν ὅρμον ἔχε- 
τὸς ὀπιφανεςέεος (μόνας λόγῳ δὲ- σαι. αἱ ἢ» βαϑύκρημνοι; "ὁ κα 

᾿ δός. φησὶ γρυῦ. τόσσα μϑρ ἐυρύ- ναύ τοις ὁτοϊ μαι " ὧν ὅδὲ ῥάσον 
ὩΝ ἀλλα δὲ ὠπειρέσταμ; αἱ φησὶν αὐτῷ εἰπεῖν ὄνομ πασῶν. 

᾿Σαῦμα ὁ δέ τοι ̓ Ασίῃς " βυσμὸς πελᾷ ὠμφοτεροίων 620 Ι] νἱάε ἴη 

Ἤπειίεξων. ἑτέξωϑεν ἀλι]: ἴον ἐἰδεὶ γκωνθ. ῬΙΝΩ 

Ἑλχόμδυον Χ1) βαιὸν ἐπ᾽ "" ἀγ]ολίης μυυχοὼ πιώσης. 
Ἔνϑω σε ἃ εὐ 1, αρϑοξίδν, Διονύσα 

4 Ἔςασιν᾽ συμῴτοιο «δα Ἵ7 ρ ῥόον ̓ Ωχεδμροῖο. ] πύμαϊονὶ 
Ἰνδών ὑςατίοισιν ὁν θρεσινγ᾽ ἐν αὐοό τε Γάγϊης 61 5 

Λόγον ὕδῶρ ἸΝυυοσαῖον ἔῃ πλαϊα μία κωλινδῇ. 
᾿Αλλ᾽ σὸν ἀν᾽ “ ποοσον μέγεθι). ἽἜ πέλοι ᾿Ασίδίθν « ἀ!ὴφ, 
᾿Ουσι ὥπτὶν ἐδ). ἔοικεν ἀλίϊιον " ὧν ὃ ὀκείγαις [ΠΟὐδέ, με 
Ἠπάρρις ἃ εἰς πένθ. ᾿ οὐπεί εἰζθ. ἥσμο νόει " ] ἔσω ἕόων. 

Ἐν δι᾿ ̓ Ασῆη πολὺς ̓ Ωκρὸμός. ᾿πειοσὺς γ ἑλίοσων 620 

Κόλπες κυμφανονΐξις ἐρδύγετοι ᾿ ἔνδοθι βάλλων, Ι! εἰς ἀλαὶ 
Περσικὸν, Ἧ Υ ρχϑμιὸν τε, " δ ᾿Αῤῥάξιον βαϑυδινζω" 

β Τὺ δ Ὁ» γοτιες " ῷ Ἢ ἐς βορέζω ὁρρωνία: 

“ Ἐ: 



1.22 
“ 

Σαγνῖε:. 

“ Βατοβὶ- 

Ὁ ΘΉΡΡ]ο, 
ἡπαπιά Εη- 
γορα ΦΘ' .,- 

..-. 

ΤΗγΥΟΔΏΙΗΩΣ 633 
φ24γ [0 

Δ ΜΠΥΡΞΕΟ Ἡ 

95 ΕΣ βορέϊω ὀρρωνΐα, ὦ ἐς Λιβα γείπονα πόνο ᾿ 

Εὐξείνε᾽ πύνϑι φῶτες ἀπείραϊοι ἀμφινέμφνίαι. ὅ 1 

6:0 Ῥριτο ἤῤυτα Αἤπ, ἐγαόξας οἱ ἀγηραγιπὶ “ἢν Ουληπειτης τ 
ΔΒ ἰτεγα Ῥαγία ΠΠΛΠΠ151 ἸΠΛΑΡΊΩΙ οοηϊ, 5“ τ ΡΟΓΓΙΡΊζαν ῥφα ΔΕ 

ἢ ἐκένοηας Δ ΟΥΙΕπΕΙς Ὁ γεσε πηι τοΐπιβ: 523 ἸΙΒῚ δείλπη οΟἰ ΠΠΊΠ8Ο ὙΠ ΠΕ 15 ρὲ 

πη { Ὀιοηγ Πι “56 δίαηξ, ἘΧΕΓΕΠΗΙ [πχία ραΓΡΊ(ΕΓΩ Ὀσξδηι, δ 25" 
αδι δηρες 5 ̓ 6 (απάϊάλπη [ΠΠΊΡῚ 

ἄλλῃ] δηπαπι ΝΥ ἢῶρδπΊ « ρΙη επῚ ΠΙτογάεπι νοὶνιέ, 551 Ψορὰν 
ποη ἱδηΐα πηφρηϊέἀο βιει Αἢα ἕειγα, ἡ “5. Νξαιθ τοῖα (εὶς 
νι ἀδέαν {1115 : γυῖρρς τῇ 1Π|Φ Οοπξπεπεθδας ὨΠῈΠῚ ΠΊΔΓΕ [ἢ 

639 Αἱ ἴῃ Αῇ ναίϊιι5 Οοδδηι5:. ἵγε5 εηΐπη γὸ 

Ῥῖοα, ΕΠΡ- Ἰχίλῃς 531 ϑίηι5 Πποπδηέες ἐγαζδέ, ἱηίγογίαπη πη ξέεης, 532 Ῥοῦ 
Πεουτα, Ηγγοδημαι, ὃ Αὐα ΘΙ Ῥγοξαπθος Πιαϊσεηίεπ νογίοο5 

Ῥαοβ αϊάθπη, φιμζγαϊθς, { ἀΠΠππὴ νεγὸ δὰ ογεαπη [ρεζξαηίεπ 
634. Αὐ θογεατα ἤρεῤξαηΐεπι, ὅς αὐ Γι θεπι [ΔΙτΙ ΟΠ] νἹΟΙΠῈΠῚ Ροπ: 
ἴο 535 ΕΠΧΙΠΟ : ὉὉῚ ΠΟΠΊΪΠΕ5 ἸΠΠΌΠΛΕΓΙ ΟἸΓΟα ΠῚ Πα ΙΔ, 

ἄογαια ΠΕ ΠΊ15 1ἢ ποθ θα5 : 

τηοηίαπι ἀοπηηαίαγ: 

ἘΠ ΡῚ Ασία, ἥ χύρᾳ ὠνύμμοι «τὴ 
᾿Ασίφ τῷ τω, ος χὰ ἐν 

τ αἑεὶ Εὐρώπης “λόγῳ εἰρη)" 
ἢ ὑτὸ ̓ Ασίας μη ὃς ΤΙρφμηϑέως, 
ὡς χἡ Λυκόφρων βέλετω " ἢ 50. 
π πολλὰ εἰς ὑσιώτων πτέλμωτα ἔ- 
Δεῖ» σδοὰὼ Ζῶτο ἰλυώδος τγ' 
χάνει. σις γ ἡ ἥ ἰλὺς, ὡς χὺ 

παρ᾿ μύρῳ. πνὲς δὲ χἡ τίω 
᾿ΑΠικὴν ἱ ἰσορᾶσιν ᾿Ασίσδω χλη σὴ - 
ναὶ ποτε. οἱ “ὲ φάσιν ὅτι ἼΑσι- 
φιλύσοφί τχελέςὴς δεδωκε τώ 
Ἰρωὶ φρὸς φυλαχκίω) τὴς Τερίας 
ΤΠαλλασδειον ὑπόξύλε τετελεσμέ- ; 
ΨΟΨ9 ἤτοι χκαταιγεγρητόϊμϑοον. ὃ 
εξ εἰς πα ἐκείνε 78 ὠνδφὸς, 
τί ὑπ᾿ τῷ χώραν, Ἤσει- 
ξεν καλευδῥην τοπεὶν, ᾿Ασίαν μμ6- 
τωνύιμασεν. - αὐτῆς δὲ, ὡς ἐἰ- 
ξιολύγε μέρες. "ὃ ἡ λοιπὰ χώφῳ 
μρετεος Τῆς αὐπῆς κλήσεως. ἔχε- 
σ΄ δὲ αἱ ἱσοοίαι ὡς Διξυίω 
κόμμα τὶ τῆς Λιξδύης χώρας» 
κανδοὶ φεργέγεοσηῆαι,, ὅτω ̓κὺ μὲ- 
Εος πὶ τὴς ὅλης ᾿Ασία(» ὅτως ἰ- 
δύως᾿ Ασίαν καλξωδμον, διμωνύ- 
μμῶὼς τὴ ὅλῃ Ἡσείφῳ. καλείτυα 
γὺν φασὶν) ᾿Ασίω ἣ ἐντὸς Τὰ 

Ια 
Ἷ 
᾿ 

δ5' 

Ν 

η 

᾿ 

᾿ 

Ταύρε αἰειίχουσα Λυδοὺς, Κατ ἢ 
δφ99 Λυχῴονας, Παφλαγόνας, ̓ ἴα 
γα» Αἰολεῖς, χἡ ἄλλοις, οἷ ς 
φασιν ὅτι! ὄξὴν ἰωιμὸς. ὃ ὙΠΤΑ, " 
σὸν χἡ Θεμίσχυρῳν» "ἃ ἡ ἡ ΓΩ Ἷ 
γεσμιυῆς ταρτὴς χώξφᾳ 1.4ὲ ως ̓ Ἂ 
σία λέγετιω, οἱ σιν ὅπ᾽ 
σία, πόλις Λυδίας ἡ Τμώλᾷ 

ὅρ4, ἂν ἡ τείχορδὸς κιϑεύρϑ 
εἰρξϑη. ἣν ὑπὸ ταμτης, ἡ χαρῳ 
χωλεῖ). ἣ ἢ ὑπὸ ᾿Ασία τιγὸς Λυδὰ, 
ωξ ἃ ὁ ὃ ᾿Ασίας λειμῶν, οἷς τὸ χοὶ 
χλίαρ᾽ ὡς χὴ Ἱρμηρσφς) ᾿Ασίω ἃ 

λειμῶνι" ὅ ΧΕΙ οοτικίυ), τῷ ̓Ασιο" 
νῷ εἰλλεὶ χτὶ μυικὴν, ᾿Ασίαε χοΙ 
νῶς, ὃς κοχλίσ᾽ ὌὋ ̓Ιωνικῶς ᾿ 
σία (ὡς "ἡ φρᾷ Ἡροδότῳ εὕ- 
ρηται) χὺ συϊκοιῆς ᾿Ασίω᾽ ὡς 
ΑΝ Α ᾿Ἑρμείω, κ᾽» ἐυμελία 

Πειάμε. γτον ὁ τὴς Λιξύης 
Εὐρώσως δικοι ὁ Δ δύο ῥυσμὸς, ὃ 
ἔξιν ἑλχυσμὸς ἢ ἔκτασις, ὃ χὴ 
εἰς κῶνον, ὡς, «ἐρείρητεω, συνε» 

λόμβυ., οὔκα ἔξι τῆς ᾿Ασίαι; 
κῶν εἰνλα δὴ χαίτει μόγις σης ᾿ 
οὐτὴς ἑτέρωϑεν; ὅ τὸ πλατὸς ἀρ ἢ 

σήνω τον τῆς Εὐρώπης "ὁ Τῆς γ᾽ 
Διύύης Ἰχνει ἐἧς πίω μὰ βώτ 

“Ψ» τ 



π  ὙΈΘΡΙΙ Η 
ν᾽ ἐκεῖνα Τέ "Ὰ τὔτι 78 γώ- 

γα κοιυϊωδ εὖ). τὸ δὲ ὀξὺ τότο 
πελόντῷν ὀπὶ ὠγατολὴς μυχὸν 
πεσης, ὅ ὅῤι ποὺς τὸν ἑῷον ᾿Ὡ- 
κεανψὺν κ, τὸς ὠνεῖ Τὰ Διονισίό 

φήλαρ᾽ ὡς τὸ τῷ ἐτίρε κῶνϑ 

ὁμοίως ὅπο- ̓ξυωύμδμον τερμία Ὁ.) 
σὴς 1 τοὶ χτὶ δύσιν Γάδειξφ,» χὶ 

τὸς τὰ ραχλέ᾽ φήλας. «)ὸ 
δ ἢ ὑξὰ χῆς ἐῤῥίϑη, σφενοδνῃ ξοι- 

γιῖν τ ὐμδν γίω, ἧς τὸ δ:ὺ ὧμ- 
τσ πρὸς τὸς Τὰ ἡλίων κε- 
ἀὕϑες. δ)αφοροὶν δὲ τοῖς τοιό- 
Α δυσὶ κώνοις ἐρεῖ, ματα, 2 τὸ 
ἐν μελέϑει ποσὸν (μείζων γ χα! 
πολιὶ ὃ τῆς ᾿Ασίας κῶν 6.) χα ΧΕ 
σὲ εἰ :- ᾿ ἐπειδὴ ἐμεῖ μδρ εἰς 
πον] - εἰπείεος τὴ Εὐρώ “πῇ ᾽Ὁ 
τὴ ΔΛιξύη μεσολαζεΐτοι, ὃ ἐν Τὰ 

ἑσσοείς, ̓ Ωχεανοῦ, ὃς χἡ τὴς Α 
σίας ἐφ᾽ ἱχαγὸν «ερσείηῆς ) " ὧν 
αὶ τῇ Δσίᾳ πολὺς. φησὶν. ᾿Ὥχεω- 
δον ΓΕ ς μόν. εἰς πόν]-. σρεῖς 

φησὶ, χόλπες κυμαΐνονας ἐ- 
9. ἐγείο δι βάγλων, Περσικὸν» 

Ὑρχῴνιόν τε, Ὁ Αρῥάξιον βα- 
ϑυδίνίω. ἐν ὃ τόπῳ τότῳ "κα 

αἀλήνψει χρθτω, χα! τὸ οἥ- 
1: ὃ λεγόμᾶμον ἐπαγῶς ξρφή" λέ 

»ν ὅτως, τδὸ δύο, γΟΤΊ6ς. πὸν 
ἼΔΕ θορί! εἰω ὁφφωνγ]α. ξ ἐς βορέω 
ὁρδων]α [ ἐς Λί(ζα, λέγει ἢ. τὸν 
Ὑρχάνιον᾽ ὃν Χ)» ὡς βόρειον, 
γείτονα. ων Εὐξείνε πονῇ φησίν. 
ἔπι ὃ Ὁ, τὸ δηϑὲν οὗ μὰ τὴς ἀνωςρος- 

δικοιον ᾿Ομμριχῷ; ὩΣ 

Τοῦ δ᾽ ἐ ἐγὼ ἐντίθ). εἶ εἰμι; "ἢ εἰ 
πυοὶ χέίεας ἔρικεν  ἘΪ πυεὶ 

Ε΄ ρᾳς ἔοικε, μὅνΘ-. δ᾽ αἴϑωνι 
δάρῳ.. Ὅπ "ἡ 

ἱ ὃν ἀμφοτέροις τοῖς ῥηϑεὶσ 
κι νὴ ὡςαἣρ γὸ ἐν Ταωϑείφφις 
᾿ Ἂ : 

Ἃ“ἱ 

Μέουον δι᾿ ὠμφοτεξῶν δϑονος ἀσαεΐ 

ἀλλο τὶ δι" 

ΤΊ ἩΥΞΎΙΟΣ, 
φεὶ τὸ ἑασέριον ὑξὺ } κώνε, Ἣ- 
ἐφέκλειαι ἑςῶσι ςἥλαι, ὅτω χὰ ἐν 
Ἰνδίᾳ, πύμαΐον «δεὶ ῥόον᾿᾽ Ὠχρα-- 
γᾷ, Ινδῶν υὑφατίοις ὧν ἔρεσι, ςἢ- 
λόᾳ Θηξαίε Διονύσε, ελϑο»7Θ: 
μέχβι ἡ ἐκεῖ, ὅτε χἡ ὑφ ἑαυ 
τίω χϑεάν ἐποίησεν. ὡς χὰ ἐν 

τῷ τέλει λεχϑησέττω τὴς “ὅξκη- 
γήσεως. ἢ ὅρῳ ὅστωος εξ Ἑλλώ- 

δ. ἦσᾶν, χώτοί πιναξ, οἱ πίω 
ὕω «ἱειδηλυδότες ἕ ἕως περαόνων" 

“Ηεδσχλὴς τε δηλονότι, χ ὃ " 
Διόνυ 6. κὸ ἔς! Ζῦτο ὁ μόνον 
“Ἑλλαδιθ-, ἀλλὰ ἡ Θηξῶν. κκοί - 
λιςα εἰκώμμιον. ὑμιέίεν ὁ τοῖ- 
57. Διόγυσῦς τε κχἡ Ἡραχλῆς. 
χαέτοι πνὲς ἄλλας, πινεὶς βέλον) 
Ζτο ποιῆσοιι, χἡ ὅ τοῦ “Ἑλλαδν. 
ΩΣ Ἡρᾳχλὴ Τέε Κ᾽ Διύγυσον. 
“Ὅπ ἐν οἷς λέγει, ὡς ὃ Γάγ[ης ὃ ὃ 
Ἰνδυηκὸς ποταμὸς λάϊχὸν ὕ τωρ 
Νυωτᾶον ὀπὶ πλατὸ μήν ῳ : χυλίει» 
ὅ κυείως Ἐοιχᾳ λεηῶς τὴ λέξει» 
ἐλλ᾽ επλῶς ὀξὴ γῆς πλώτες λέ- 
γε: τὸν πλαταιμῆμα. κυείως 5 ὃ 
πλάτα μῶν πὶ ϑαλοίοσης λέγε 
ἐίωδεν, ἐχόσῃς. χὺ πέτρας ὑσυκῳ- 

ἕἅμας. πεί χα χὰ ὃ τοιὰ τύς ὅδ χὴ ὃ 
πόπος δ᾿ ἃ ῥέει ὃ Γώγγης. Νύσ- 
στα δὲ, φασὶ, δγώφοροι, Αἴϑιο- 
πικὴ, ᾿Αῤῥαξικὴ, Ευ(οϊκὴ, πε: 
εὰ ἰω λέγε.) χἡ τὸ τῆς εἰμιπέλιε 
“περοςιον; βότρω» ὠκφεφφύσης χῷ- 
ϑημέοιον. εἰσὶ ὃ δ ἄλλαι Νυσα 
σαι, ὡς οἱ τοὶ ἐν εχεὶ γεᾷ ἐψοίῆες 
λύγρισι. φασὶ ἢ τῶν «δεξὶ τίω 
Νυοσαίαν, Ἰνφκὴν ταύτην ὁδὸν 
ὄγτοις, εν τδῦ πδεὶ τὸ Νυαστῶον 
ὄφρ “Ὅτο οἴκου τοῖς. ἀνϑρωπο- 
φάγες ἝΩ). «δεὶ ΒΩ ταύτης τὴς 
Νύσης χὴ ὧν τοῖς ἐῷ ταῦτα ῥη- 
ϑήσεῦ. 

"δ δὸς ὁρίζει, 

Τὴ ἀ τῇ μακρφρῖσι τιταινό μδυ Ὁ). πεδίοισι. 
ἡ Μέοσον 
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Ὁ Ξεύτζον βδ. ' Μξοσο, γύμδυ) πούσης ̓ Ασίης ὕρίθι ἀμφιξέξηκεν; 

) 

31: ΠΣ ἧ 

ἢ ὑρθύταζον. [χνεσιν ὀρθότερον ν τρ ἷ (ΛΗ 
εἴ 

Σ 

ᾧ ὑψμχάρηνον. ᾿: Ουυφξίφ ταυρρφὸβρ 
ἐς ἼῈε ᾧ οἕυω χϑιρίωνον ὀδαῖει, 

3 3 Ι 2 3 

ἢ] περιοαδὲς. 7 Οὐρεσιν  ὀκποωδιοισι : σπολὺ «δὲς ἐνου ἃ ἐν 

᾽ ἘΔ} ! ΤῚ3 ͵ » γ Ἧ , 

ἢ τούγϊων ὄνομ᾽ Εὐρε κὶ ζεφυρριο. τις ὧν πον] 1 ὀνέμο  εἰποι 5 646 
: , ᾿ 

ει70.. 

ἢ) ἔχεσι- 

ΔΙΌ ΝΥ ΣΤΓΟΎΥ 

᾿Αρξάμϑυον γεζη: Παμφυλίδίθ., ἄηρι ᾧ Ἰνδῶν " ᾿ ᾿ 

Δλλοτε (ὰ λοξόν τε ἀἴκύλον; αλλοῖΐε σι αὖτε 64 ο 

Ταύρρον δὲ "7 ἴ ἕ κικλησκσιν» 
τὴ 

Ἐκ δ᾽ ἀπειρέσιοι ποόϊαμοὶ ϑμα γηδοὺ βέυσιν " , 

ε ἱ ͵ Πα στρ μα τ ξλ- ἢ 

Οἱ Κὰ τϑϑς- βορέϊων,"" οἱ δι, ες γόπον,", οἱ δι, ὅπι βιπία 
΄ ἤ 

Οὐ ἃ ἐπωνυμίαν μάδρ “ Ὡλάσεν. ΣᾺ ὧν ἔχοις Ὁ 

Οἴὔνομ᾽ ἐγα ς-ρρφάλιγΖι. πο δι᾿ ὁμ κείνοισι μέλοιϊα. 

᾿Ανδιράσιν οἱ ,λ ώθθον ὁμέρμον οἶχον ᾿ εϑεν». Ἶ 

Νυύν οἱ ἵν ἔϑνεα. πότου δείξομα δοσ᾽ οὐράδηλῳ, όζᾳ 

Ἔνναιει " ἹΜοιΐσοι δὶ ἰϑυυπουϊον ἴον ΟΝ ἄηριεν. 

43:6 Μοβίαπι νοτὼ διπδοῦπι ἕεγγαρ ἱπιπιεηῇας Ππ|.9. ΒηΪῈ 

631 ϊης ὥς ἱπάδ ἰοηρίβ ρογτγείξιιβ οατηριβ, “33 Μεάϊιπι νεγὸ ἴοσι 

ἴὰς Αἤα τποὴς οἴγουϊς, 559 ΟΥῇης ἃ ἴεῦγα Ῥδηρῃγ 4, αὐ Ἱπ60 

εἴΐαπι αἴης, “49 [ητογάπιπι φυϊάθπι ΟὈΙ]115. ὅς σατν!5, 1ηΐεῦ 

ἀυΐη νορὸ ταῦτας 51: ψεβιρι5 [ ̓ποεῆπι (πο 1 τούϊιου : Ταὰ 

γετὸ Ἰρίαπι ποπιίπαπέ, “45 Ἐοὸ χαδά ἔαιῖτο Π011}15, ὃς δουΐ 

σαραξ Παδεης ἱποεάϊε, “45 Μομεθι5. Πρατο 5 του πάπις Πίης 1 

ἄε. 644 Ἐχ 48 ἱπηιιπηεγὶ Δπηπηε5 φαπὶ τγερίία ἤπαπί : “05. Η 

αιΐάεπη δὰ δογθαπ, 11 γεγὸ δὰ δυιίζγιπι, αυϊάπα ζει δ 1πΊρῈ 

ταπὶ [Ἐλέυπι) 61“ ἘύπτὶῚ ὃς Ζερῇγτι. 4αῖ5. ομμηΐα ΠΟΠΉΠΔ τοί. 6 

τε δ41 Νες οεγδ οορῃοπηεπέαπη πηΐσαπη φάἀερέας εἰς, γερὴ 

ἴπ ἀποχυαοαιθ 545 Νουηεη δαδεῖ δηΐγαζξα [ἤςχὰ] Ηχο δαΐεῃ 

ἹΠΣ οὐλὰς πὲ 5429 Ἠοπηπηίθας 4αϊ ἴῃ Ιόθο 10 νἱοίηλῃι ἀοηλπῆ 

Ρο[ιδις. 559. Ναμπο αυίάεηι σεηΐεβ απηηες ῬΘυΟα ΓΆΠη ᾳιοίχῃο 

(οἰεδγες 54: Ιποοίαηξ: Μαίας νεγὸ τοεΠππταπι νεβιρίαπι ἀαπῚ 
(αηΐ. , 

ὥ 
Ι 
᾿ 

Σ 
Ἷ 

Ν 

ὅρῃ τὸν ἤδη ῥηδέντα μέτον τῷ ξὺ δύο ϑαλαοῶν εἰ 2 σεὶ 
Εὐξείνε πόν]ε ἡ “8 Ὕρχανίε κειτῶ τὸ μακρὸς, ἢ πλαπὴς,. 
πλατύ τοῖον ἰὼ μὸν» ἤτοι τὸν πε- ὠϑέσφα]-. ἥ τι δ᾽ τοιΐτων, 

εὶ πίω Ἰζηείαν πίω Ἕζαν, ὥ- ποῖα πονλοὼ ὄμιγοξ! ) ὃ Διονι 

σπετόν τε λέγει, χἡ μακοθὶς ὦδε σι», τότε δι τες τοιαύ τα τό 
Χ) ὦ δὰ πιταλνομδμον πεδῦοις. Ὁ ὥηνας ἰὥ μος νοηϑέσε,) χὰ ὃ 
δημείωσω κἡ ἐνταῦϑα ὅτι ὃ ἰῶ- ςενός. τὸ σ᾿ αὐτὸ νοητέον χὰ δὲ 

Β,  ἼΕδι οἷν ᾿ ᾿ ε ν " Ν ω ' 

μὸς ὥπλᾶς μϑρ᾽ χἡ ὅτω ῥηϑεὶς, πορϑιωοῦ, ἐἰ γε «ὐρφὶ τοὶς πε 
οἰῶ «πλοὶ φενοχαρυμλμίω μετα λαμοῖς πορϑμος ἈΈγι) ὃ πδεὶ 

! 

δ 
,Ν 

"Ἷ 



ΠΕΡΙΗΓΗ͂ΣΙ 5. 

χελίαν, ὃ μόνον ὃ ὃ βύρει». ὃ ὃ- 

γῆς δ, ἀλλαὶ κὦ ὃ νόπί», ὃ 

χιλίοις γ πεν]αχοσίοις καλήοις 

φαβόμϑ. ὁ εἰς χάσμα τοσᾶ- 
σιν , ἀνοιγόμδμ. “ὁπ ὁ Ταῦρος 

σὸ ὄρος ἀρξάμδυ᾽ ἐ ἐν τῆς Παμ- 

φνλια» ὡς ἕξ 405 Ξαζέ, ἄχρι ἡ 

Ἰνδῶν παρήκει, διὰ ποίσῃς. ἥκων 

᾿Ασίαρ" ἄλλοτε υδρ φησὶ, λο- 

ξὸς "ἢ ἀϊκύλθ. κὶ ὡς ἐρεῖ χῷ- 

τωτέρω; πολλαὶς ἔχων ςροφάλιγ- 

᾿ς ἄλλοτε ἢ ὑρϑότερος Ἷ ἴχεσιν. 
τὰ αἰτιολογῶν τίω χλῇσιν ζ ὅ- 

θές, φησὶ, Τα ὴν ἢ αὐτὸν κι- 

᾿χλήσκοισιν, οι εχα, λοφόμϑυ9- ᾿ 

γανεοφαγὴς χὺ ὀξυκάφίωος ὁδ
εύ4, “ὅ 

ὄρεσιν ἐμταδίοις» ὅ ὄξει (μαι κ 691} 69 

πολυοφδὴς ἔγϑα χὺ ἔνϑα. τὸ Ὶ 

ὀξυχῴρίω γεῤψε). χὺ ὑρϑύ- 

τ Ἀραμρ945 . ἔς! πρφτφυὲς Τὴ χ
λή 

σε “Ὁ Ταύρι. ὠπίϑεϊον ὦ τοῦ- 

96, χἱ ὡπλῶς βοὸς, τὸ ὀρϑύ- 

χραιρος ̓  ὡς δηλοὶ τὸ βοῶν ὄρ- 

“ϑοχραιράων. , λέγά ἢ ὅπ ὃ Ἰαύ- 

Θ᾽ ζ ζα ὅ μόαν ἐ ἐπωνυμίαν ἔλα- 

ΨΩ ἀλλ᾽ ἐν. ξχάςῃ ςφφαλιγί! 

ἔχει ὀγομμεὶ. ὦτα, δειχγύων πολιν 
πὸ παχυμβφρὲς τς, «ἱεληγήσεως, 

λέγει, τοιαῦται ὁ ἐμείνοις ὧν μέλοι- 

ποοὶ ἱ χα χώξαν οἰκέσιν. ὅμοιον ὃ» 

φασὶ, τὸ ἥμα Ζᾶτο Τὰ Ἡσιύ- 

δε, τὰ, “Οἱ ὃ ἔχασα ἴσασιν οἵ 

“ὧν ἰξιναιετείωσιν. τὺ τοὺ ἐν 48 

Ἰαύρε ὃ χ: καναι χα σεν, ῥξοντας ποτοῖ- 

μὲς, ὠπειρεσιός εἰπῶν, ἐπείγει; 

πρῶν πείνγα, ὀνόματα, εἴποι 5. "ὁ Ἐ- 

3 δε ξεῶ, λέγει ὁ πάγ]α» 

εἰνλ᾿ ὅσει εἰσὶν ἐἀφίδηλα" ὡυχόμε- 
γ᾽ πος Μίσας ἰϑύνταῖον ἢ ἴχνος 
ἄγειν» γὁ μὴ ὴ σκολιὸν» εἰ χἡ πολ- 
λαὶ τὸϊς πδειγεμδύοις, τύπτις εἰ- 
σὶν αἱ ἱ ςρρφάλιγΊες. Ὅρκᾳ 9 ἢ ὅ- 
π χτὶ μεὔμησιν Τὸ Σαμία μία 
γαύς, ἐπε χὺὴ ὥά τὸ, ἐπώγυ» 
μίαν μίαν ἔλαχεν. ς Ὁμήρε 2 

ἄμφω ἄληπ]αις εἰπόν. ἐν ̓ Ο- 

σὶ, Διέζωκεν ὃ 0 Ταύφος μέσην 
ς πω ᾿Ασίαν. ὠπὸ ἑασέρας πὶ 
“ σίώ ἕω πεβαμμέν᾽ " ὁ τελόζ- 
ταῖον τὸ Ἴμαλον τὴ Ἰνδικὴ ϑώ- 
λαΐασῃ συμοΐγῆον. ὅτι 5 μέρος 

τὶ Τὸ Ὁρός Τὸ Ταύρε χὺ κράγθ. 
λέγε, αὐτὸς ὃ Διογύσιν. ἔ ἐρῶ 
ὧν τοὺς ἐφε: ἧς ἔνϑα "ὁ ἄγλαε 
τὴς Τῷ τοιάτε Ταῦθε χλήσεως εἰς-- 

ται παρῳτεϑήσον.)». ἀφέσκεσαι 
τοῖς ποιλαμοῖς. ᾿Αῤῥιανὸς δέ 
ὁ φησιν ὅτωξς, ὃ Τοῦρθ᾽ τὰ ὅρΘ- 
᾿ ἀπείργει τίω᾿ Ασίαν» ἀφχόμε- 
ΟΣ ὑπὸ Μυκάλε 78 χαταντιχριὺ 
“Σάμε τὴς γήσα Ὄρες" ὑποτεμύ- 

“μᾶροΣ ὃ τίω Παμφυλίων κὴ 
τ Κιλίκων ΣΡ ἔνϑεν δῷ ὡς εἰς 
νῷ; Αρμενίες παρήκει» ὠπτὸ ἢ ̓ Ας- 
᾿ενίων» ὡς δὲ Μήδες. Ὅπ 

πὶ πόοσιρᾳ κένγοῳ Τῷ κόσμι" ἐ»- 
ταῦ ϑὼ Ἂν ϑλνι συωτομώ- 

τετοι, χα! Ἰδέαν γρργότη!! Θ᾽, Φη" 
σὶν ὡς οἷ, ἐφ {8 Ταύρε ποταμοὰ 
ῥέουσιν. οἱ μῶν φοὸς βορέω, οὗ 
δι᾽ δ) νότον, οἱ δι᾽ δὴ ῥιπὲὴν οὔ“ 
ρα Χἡ ζεφύρα. 

ἷ Ἤι ἃ τὰ οὐῆ Μαιωΐοδιθ. ἀἶχι νέμονται 

Πλυιοὶ " αμῶτοι! τε ᾧ ἔϑνεα Σαυρομεμτοων;, 

Ἐδλιν αὐγάς .Θ. ̓Αρεΐῷν.- ὀκ γὺ ὀκείνης 

φέρης φιλότηϊ. ᾿Αμαζονί δὼν ἐῆμον"»» 655 
9 ὝΖΩ ποτε Σαυρρμφούτησιν ἐπ᾿ ἀ΄ ϑοώποισι μάγηξ» 

Πηρίρίαι πτρη. Δ)ῈΨ9 οὐτοττορ οὐ Θερμῴδονϊζθι: 

" Τόνεγῷ 
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τ ἈΚΊΓΘΘΟῸΝΊΤΥΙΗΣ Βα Ὁ ΠΝ 
3 Τὄνεχο, ᾷ ποδὸς μέγουλήπορες ἐξευλύον"», : ΑΝ 

“ηρλζίω ναλεσπούον [ἐς ὠπείριΐον Ἢ ἧς ἀήρ μέοσης ᾿ “ 

1] μέτα. Συρόμδυθι Ταναὶς Μαιωΐκ δὸς ἐς ἢ δο μυνγοὺ πιπῆει, ἀ65 
᾿ ΄ ῳ ᾽ 3 , ἀξ κἄν" 

Ὅςε ᾧ Ἐυρώ πων ἀποτεωνεται Ασιδὸς αμς- 
ς 

7 ν 3 ͵ ᾿ ἢ ᾿ 

Ἐς: δύσιν, "᾽ Ευρῴώπην᾽ ἔς δι᾿ ἀυγους, "ἡ ΑΔΟ δὸν γα μ."- 

δ: Νεριρα ραϊπάσπι Μχοΐδοπη ρορα Παδιίαηξ 553 Ιρῇ Μχοιᾷ 

 γηὶ δ᾽ 54ν- απ ὃς. βοηΐε8. ἡ ΘΔΕΓΟΠΊΔΕΔΓΠΠΊ, 634 ϑιγεπαππι δε τοί. σεηὶ 

παῖ. Μδιεῖο: παπὶ ἐχ 1ΠῸ0. 555 Εογέι σοησθθιξι ΑμΑΖΟηΙ Δ ΠΊ σοπτ 

Ὁ πῖρρε (χης, 6:6 Οἱ οἴϊηαν ϑαπγομπηαῖ5. ουπη νιγῖς πηχία ἰαπέ, 657 ΝᾺ 

τῷ ὙἈΗΓῸΣ σαία; ἃ ῬαΐγΙ, Ῥίοου! ἃ ὙΠεγπιοθοπίε : 6:8 Ομάγε ΕΠ 6 

γενανιτν [ἦς τη ΏΔΗΝΙΙ Π4ΓῚ Πππέ, 559. ϑυ ναπι Ἱποο ξηΐε5 1π᾽πηεπίλτη : αδῆν 

ψεγὸ 5αγπια- τοῦ τλθάιδιη., “9. ΨοΪαξι5 ὙΤληαὶ5 Μαοίς 1π΄ ΠηΠΠΊ ἰἀθιξυῦ, 

149 ν. (οπι, ὅδε (γῇ εἴδη παπι ἘπιΓορατη. δοίοιπα τι { {ξοεγπῖξ 1 ἃ ΑΠᾺ ἔεργα 

662. Αἡ οροδίιπη, Ἐπτοραη : φἀ ογππι δαΐδιη; ΔΑ Π41ΠΔ ΓΕ ΓΑΠΊΣΟ 

"Ὅπ αἷεὶ πίω φροϊςορη δὲ υδραι, ἀφ᾽ ὧν, ὡς ἐξ ἴΑρξος χὰ 
“Μωμιῶτιν οὐτοῖ τε εἰσὶν οἱ Μωμῶ- ταγρυβύων, χἡ ὃ ΓΆρειος πε ΘΝ 

:ὦ ͵ , ἘΡς “8 ἢ 2 Γῆς ὅλοις 
σαὶ. οἱ τῆς Μαιώπδ'Ο» «ἰηλονότι ἐν Αϑύυλαις νόμοις, οἷαι «(δι 
παρῶνυ μο!. ἡ Ὁ), τυχὸν ὧν ἢ Χεαι χη ἐκεῖ ἐλθυσων᾽ ἢ ὉΠ Ηρα 

“Μαιῶτπς λίμνη κέχλητολ “ χὴ οἱ κλῆς οὐτοὶς ὃμ τὴς Ασίας ἐφυϑ 
Ξαμοφιι) δὲ ποὺς αὐτὴ κεῖν- γάδοασεν ὡπιςρατόσαμθε Φ᾿ 
ται, ὕλίω ναΐονες ὠπείδιτιν, «γιὰ τὸν τῆς Ἱππολύτης ζωςβεᾷ 
δο ἧς μέσης ὃ Τάναϊς συφόως- “Ἢρφῤ5) Θ- 3 «Φξ:ι τόὅτων τοιδῦ 
ν- ἐς μέσα πίει τὴς Μωμώωπ- “τοί φήσιν, “Ἑλλίωςς νικήσεν)ες 
δ. ὃς Εὐρώπαν ᾿Ασίας ὑποτέ- “᾿Αμα “ὄνας δξὴ Θερμωώϑον 6» 
με). εἰς δύσιν υμϑιὺ, Ἑύρώπην, “ χἡ ζωγρήσοων)ες ὅσοις ἠδυυδαγτο, 
εἰς σ᾽ οὐ γὲὶς. τίω ᾿Ασίαν. αἰεὶ ᾿ ἀπέπλεον ὁδ),αὶ Τῷ Εὐξείνε ὁ 

ἢ σότων εἰρη ἢ ὅσω ἔδει ἐν τοῖς “ὶ ἐν τῷ πελάγᾷ ἐπεϑέμυαι 
φϑείσασιν. Οπ “δεὶ τόῦ Ξαω- “ χατέκοψαν τοῦ ἀνδιρος. εἰ “ 
ρφιυμώτας ( φύχον (ἐ εἰσι Ἔχυϑι- ᾿ φερόυϑμαι χΤί κῦμα χἡ ὥνε μον. 
χὸν ἐνυαλίἼ Αρε- ἐϑλὸν γγύος “ ἀφικνουῦ ἢ εἰς τίω Μωμῶτν᾽ κὲ 
λζγει» ἢ σμοὶ τὸ πολεμικὸς εὖ, ἐξελϑῆσαι, κχῇ ληϊζόυδμαι 
ἢ διόπ ἐξ ᾿Αμαζύνων “βωξαλο- “ Ξκχωδικίο), πίω μδρ ἐργίω ἐξ: 
γᾶν), οὐταὶ 3 ἐξ ΓΑρε(». φησὶ “ δόκου. ἄνδρες εἴ), γνωὼ εἴσω 
ὦ ὅπῃ ἐξ φιλύτη] 6. ἰφϑίμων ᾽Α- ““έ ποτε κατειργίϑησοων εἰρίυεξ 

μ 3 μ “ἢ. Ὁ “ , . ε Ἃ ο ϑ ὙΡΟΝ ᾿ 

μαζονί δὼν εγμον]ο, [ω ἐκέϊνωῤ .“ κῶς χἡ ζάχ ϑέιστω τοὶς ἐ[χῶ- 

ποτε τοῖς Σαυρομάτας ἐμίγη. “ εἴοις νεανίαας, «ξξησαν τὸν 
πλανηϑένσιαι πάτρηϑεν ἐκ Θερ- “ Τάναϊν, "χα τριῶν ἡμερῶν δοὸν 
μων] Θ- ἐς Ξκυϑδίαν ᾿ «)ὺ χἡ “ δδασασωι φῳοὶὺς ἥλιον ἐἰνίθον" 
“πολ δες μεγωλήτουρες οὐ δῦ ἐξεγέ- “τα, χωτέμειγαρ ἐν τὴ νὖν χῶξ΄ 
γονῆο. ἐπλανήθη ὃ. φασὶν, αὖ “ρᾳ δωϊ Σαωρομαϑυς, τὸ ὃ ̓Δπ 
᾿Αμαζόνες, ἢ ὅπι χτί τῆς “Ελλώ- μαζονίες, ἂχ ποκοειειχὸν (π΄ 
«δὸς ἐφοίτα πὗειοϑ ἴσοι σοα τοὶ να ωὴ τὰς ἰφϑίλες τῷ ὑπσοκοεῖστι 
βόρεια, χὴ διᾷ τῷ Ἴσρε Ὡρακωσοί- μῷ τῶπεινο]) ἀλλὰ χα! αὐραγοθος 
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γζδ. τοιῖτον ἢ) ἐφάνη δὶ τότων μαζόγων ἔπε, εότι πάλω ποτὲ 
κἡ τὸ; ᾿Ασί σε γίωῶ- χἡ τὸ, Σιχε- ἀδεὶ τῶν Παφλαονικὸς αὖ τοι 
λιχὸν πορθμί δε, Χ) εἰ Τί ἀλλο τοι. χατῴχουμ τύπυς) ὡς αἱ ἱςοείσα 
ὅπ. τὸν ἢ Παφλαχονιχον ποτὰ φασίγ, 

εἰὸν Θοριώδογα, πείγραν Δ ̓ Α- ἵ 

ΕΝ ἥποι᾿ πηγαὶ μδὺ ὧν " ἕρεσι Καυχα σίοισι 
Τηλίϑι μϑριιύφρνσιν " ο ἢ πλατὺς ἔγϑα ᾧ ἔν δου 

Ἔοσυμδύ. Σ κυδχοῖσιν δπιπτροχοει πεδὶοισι. 6658 
Τὸ σι ἀν κυμφώνον [(Θ.. Γ᾿ ὠπείραϊον ὁκ  βορέαο; 
Πη δ ]ὸν εὐ ϑρήσφας ᾿ ἀπὸ κρυμφῖο παρ». ἢ ων. 

Σέτλιοι οἱ πϑὰ κῴνον ὀνοίκια ᾿ φῶτες ἔχϑσιν". ΣΝ 
ΤλΑ εί σφιν ψυηρή τε σιῶν) κρυμός πε δυσοῆς. 
Καὶ δὲ κεν δξ ἀνέμφιν ὁπύπλυ.πλιέιςον χρύος ἔλϑῃ, όγ7ο 

Ἢ ἵπαοις ϑνήσκονζζωος ὧν οφιϑουλιφισιν ᾿ ἴδριο, ἢ) δοιγαο 
ἨΣ ὦ ἥμμονως) ἢ ἀχρηύλον ὙΔ00. ὁὀιῶν. ΘΝ 

οὐδ Αρ λ, ἐμέϊας οὐ ρας πλιχιν 
᾿Ανέρες, οἱ κείνησιν ὑπο, ᾿ διπῆσι μδϑοιεν " 
᾿Αγλὰ "Ὁ ἡλασκουσιν; ὑπσοζ δύξανϊες ἀπήναρ, όης 
Χωρΐω εἰς ἐτερίωω" Δείτσ σι ὃ ὑγαϊαν ἀήποις 
Χειμεολοῖς,. οἵχε “σφι χϑικῇ  ϑύονίες ἀέ)λη» ὶ ϑύνονγες 
Τῶδρῳ τεκλονέοσι ᾧ θρεα ᾿ πόυγκενα, 
Τόσσοι μδϑ πυϊωμὸν Το ῥοὼν πὐδαναμεπούοσι 

463 ἩΠ1}115 (χπδ (Ὁπέες ἡυϊάθηυ π΄ πιουτῖθιι5 Οαασαῆϊς 56: Ῥγο- 
ΟὉΪ τηιπτηυγαηξ : ναίξας δαΐοπΊ Πίης ἱπάς 565 (οποία [τὰριἀδ 
ἤπεη5] ϑουεῃϊςος ςαγγῖε ἔπαρον οαπήροθ. 566 Ηος ροιτὸ αἰτιδηΐο 
Ἱπιπηεη πὴ ἴῃ πποά πὶ ἃ θοτοα, 661 (Ἰδοίθπι νἱάετες ργα αρο- 
Τὸ Ποποείφιη. “68 ΜΈΏΕΡΙ 4αϊ οἰγοα 1Πππὶ ἀοΠΊ ΟΠ 14 Ποπγπος ἢα- 
Ὀεπε: “69 Ῥεγρέξῃι 1115 {τἸσί44 ηἴχ,. σεϊήσιβ ρεγηϊοίοδὸ ἢδης 
[ἄπ ρεγηϊοιοίο ἢαΐὰ σοηπ)αμηόξι2}] 579 ἘῈ χιμπη ἃ γεηξίς ΡΙα- 
ΤΠ δ πΊ τίσις νεπογῖξ, 57: Αἰξ Ἔηι105 που επΐες απέβ Ὁοΐο5 σεγσ 
Πᾶ5, “7: Αἰ (ΙΔ Πγ105, δαξ ἴῃ ἄὅτο {τα ΠΕΠ1ΠῚ ΒΈΠΙ5 ΟΥΤΠΠΊ. 
“5 Νερας οείατη ἸΡΩ͂ 1Π 5 εξ ροθῆξ. 57: Ηοπηπες 481 {{Π15 πιὸ 
Δεδιι5 πηληογεηΐ : 515 Ψογὴ πη Πιρίαῃξ, ἡ πόἘ15 ρΙ αἱ τις, “16 ΚΒ - 

διΟΠεΠῚ ἴη ΔΠΔτη : Ππαιπηΐ δαξε πη (ογγδ Πα] νϑης8. 571 ΗΥΘεγηΐ5, 
ΦᾺΣ Ἐξλη ἸΠΊρΓΟθ ἃ [πιγεπέεϑ [ γιιθηίεβ 1 ρρόςε!α, 578 Τεγγάτησις 
δέοι δί πιοηΐες ΡἱΠΙΐοΓοσ. 579 Τοί δηδ Πυγιαῃγ Ταηαίῃ Δοοος 

δ 

ἢ βησσυϊείας 

Ὅ» 



Χ 

κ28 Αι ον, 

Ὅπ αἷ ἐξ ῥηϑυν7 Θ᾽ Τανάϊδος 
“πηγαὶ ὧν τὸὶς Καυκασίοις μορμύ- 

εθισιν Ὄρέσινῃ αὐτὸς ἢ πλατὺς ε- 

πίδέχει ἔγϑα γχἡ ἔνϑωω τὸῖς Ἔκυ- 

ϑικοὶς πεδίοις. γοη Τέον ὃ νυ)» 

φασὶ. Καύχῳσον τυϑμὰ Τῷ 

«ερειρημδιδα Ταύρε ̓ βορειθτουτον, 

αδεὶ τίῳ Κορ " ἀνηκὸν ϑάλασ- 

σα» δοῖεν χἡ τεὶ μι.» 

φέν]α Ῥισῶςα Ὄρη. Τὸν : 

ΣΊτν Καύχασον, «δεξὶ ὧν ἢ ὃ 

Ὁ Περφωηϑέως πλώπεται ὦνα»" 
σκολοπισχλὸς, οἱ παλαμοὶ ἐυὴ “πῃ 
κἐϊϑτά φασι πῆς «διηγήσεως 
πίγεικι. ὃ ὃ γιω[οόφος φησὶν ἄυ- 
τὸν εήκειν μέχει Τιξαρη- 
νῶν. Σημείωσωα ὃ ὅπ ὃ μδῥ 
Διονύσιθ᾽ λέγε! Τὸ χοιότ’ Καω- 
γώσε ὠκπίπηειν πὸν Τάναϊν " ὃ 
γκωρῴφ- ὃ εἰδύλες λέγει ᾿ῷ τ᾿ 
Τανάϊδος ποὶς ἀρχὰς, χα δαὶ ἡ 
πος κι Νείλε" λέγῶν χἡ πόλιν 
σερ᾽ αὐτῷ Ἐ2) δμώνυμον τιὼ πο- 
παμῷ. ἄλλοι δέ φῶσιν αὐτὸν ἐν 
λίμνης πινὸς9 ὡς ωξ ἀρχῆς, εἰς 

λίμνίω χίω Μεαμῶτῃν ῥξογ]α δυσὶ 
ςύμάσιν εἰφξξἄάλλειν εἰς αὐτίω. 
Ὅπι «ῥεὶ τόν ἡύπες τοῦ ΧΤ' τὸν 
Τανα!ν9 Χ᾿ τὸν ἐμέ! βύρειον Καὶ- 
χασον: βορ: " χειμαίνον] Θ᾽. πτὶ- 
γετὸν ἂν ἴσοις, ἀπὸ χρυμξ πε- 
τα. ὦ τὰ ἐνδιαϑέτως ὃ Διοντί- 
σιν δἧ, οἰκτιζύμδμ. τοῦ ἐν 

τοιζτῳ πόπῳ, διε τὸν απ είς 
εἷον παγετὸν. ἔπ «ὲ "ἢ αὐξητι: 
κῶς τὸν χει α ὀμφρῴζ᾽ ὧν», Φή- 
σὶ, ἄτλιοι ἐκεῖνοι φῶτες εἰἐεὶ 
ἊΣ αἱ τοῖς ψυχρο σε γον "ὁ κρυ- 
μὸς δυςαής. γἡ δ᾽ ὅταν ἐξ νᾷ. 
μῶν πλέϊον κρύ᾽ ἔλϑῃ, κα ἱ ἐπ- 
σς ὧν ς ϑγήσχοντοις ὀφϑαλ- 
μιοἷς Ἰδοιτο χὶ ἡμιύνες " τὸ δὲ 
“ὑὐρξολικὸν » 1) δὶς αἰγραύλοις. 
ὧν, καῇ ᾿Ἡσίοσεν, ἀδὲ τὸ χτί 
ληναιῶνα. «υχος κῴσικνόται, εἰὶ 
τὸ δα συ δὴν σειχῶν. ἀσδὲ μίῳ ὅδ᾽ 
φὐτοὶγ φησὶνγ οἱ αὐτόνε ἄγδρες 

ὑπὸ νύχες εἰσάμαν]οι. υϑύοιδη 
ὠλλὼὰ γὸ ὁ ὀξαντες ἀπένς 
(ἁμαξύξιοι γὺ οἱ ὠκέ) σλανᾶρι ι 
ται εἰς ἑτέραν χώξαν, λεία 
ὴ γαν ἀήταις χειωεείοις. φῶτα τ 

ὃ γ εἰς παρφιμίαν ὠπὶ ἐρη 
ϑεσης οἰκόμδδης κᾶται. ὡς Τὸ 
τίω δείνα πόλιν ἐρήμζυ) οἱ «ἄνες 
ἔοι κοντα πνξασι, “Ξημείωστῶ " 
Ὁ ὅτι τίω) χόνα ἐριῶδες κὁ ὕω 
αἰ σεως οἱ παλαμοί φασι, 48 σὺ 

ἐφό βασιλέως Δαξ)δι φορι 

ἐψδονἼ Θ᾽ αὐτοῖς, ὅτε εἴπῃ, “δ Ἴ 

Ἢ δδν]Θ᾽ χινὰ αὐτῷ ὡσεὶ ἔδιον δ 

Ὅρᾳ͵ ἢ ἡ ὅπ φανερῶς ἐγταῦϑ 
τὸ Δέτλιοι»ς ὅκ εἰς ὕξοιν, εἰν 

δλὴ οἴκτῳ εἴρηται. ὍὍπ ἢ ἅ 
ὯΜ πλαψήτων τότων Νομίάδα 

χέρα δυογείμερῷς ἔδιν, ὡμολὺν 
γη σοῦ οἷ ἀδὲ ὄγες σεέφεί, 4} 

ϑύσειγον γ τὸ ζῶον. ῥύήγνν! 2 ) 

ΧΤΙ πίω ἱςοοίαψ» ἢ χαλχο ὑπ 

ἄμα αειμῶν᾽ ἐ Εἰ, Κ οάτ " 

πλοι τινὲς εμαζ ἀὔον.). ἢ πὶ! , ΣΙ 
μμτοι 9. σφοδ' ϑέρες ἐκέ! φά 

σί τινες ἡῦϑς μϑϑτοι Διονὺ 
σι ἔοικε μὴ ὅτως δοξάζει 
εἰ χλεὶ δι υυςκῶς τίω θέα ν ὀκεί 

νίωω ψύγεῶς. φησὶ γ»͵ Αἰεί σφ 

χϑή Ζε χίῶν. χρυμώς τε δυτι. 
ςιῆς. ὅτω Ἂ ἢ Ἢ ρ9.{57Ὁ-, δὲὺ 

χείμερον. εἰπὼν τίμ) ΣΚυΘΙΚΗΙ 
ἐπάγᾳ, ὅτι τοὺ ὑϑρ ὃ 

' 

, 
ἢ 

ΕἾ} 

ΤῊ, 

ν}} 
] 

έΕσΨΕουΕΝΨΝα͵“ν"οὔ.Ὁ  ΨΨ ΡΡ 

Ἡ 

ὀχτὼ ΠΣ 

ὀοτ τ ἀφύριῆθ᾽ οἷΘ᾽ γβεθῖα 7 
(εός᾽ ὅτε ὕφωρ υμϑὺ δ ἐμ χέας, πὶ 

ἔπω ποιήσεις᾽ πῦρ 3 ἀναχθια 

ποιήσεις πηλόν. ἣ ΠῚ ϑείλαοστ κ᾿ 7 

γνυ:), κ ὃ Βύασορος ὁ - Κιμμόοι 

τόῦ ὃ λοιπὸς. φησὶ, Τελσιρι 

μῆνας ψύγεα αὐτίϑι ἔξ. τείχα! 
ἡ διὸ ἐνδοτέρα Σχυϑικὴ ἡ Ὡὸ 
βορέαν, τοιαύτη, δρὶν οἵαν φησ 
ὁ ἫἩρφδ57 6 ̓  ἡ δ᾽ λοιπι πώρᾳ 
ὡς εἰκὸς, ὁ χούμωτα. Σ κυ 
δ ἡ ποιαύτη πᾶσα. ΟᾺ «δὰ ὦνὶ ἢ 

φορεῖ ̓Αῤῥιανὸς, ὅτι σιτοφαΐγρ! "ἢ 
τὲ ἡ ἀφρτῆρες ὕντέςν "ἡ οἶκ 



ἘΡΗΡΤΠἪ 

υὐτες», χἡ πύλεὶς ἔχοντες. ἐ- 
ὑσὸ Θεᾳκῶν. ἐπλήγησαν, 

κὐκρ πιὸὶ φεήτεξον ἤϑη, χὺ 
ἀροὶς ἐυρέσουο μιεγοίλας, μή- 

, ποτε οἰκίαν Ἐπ δείμαδς, μήτε 
ῳ γίῶ ἀναῤῥῆξαι, μήτε 

τιμᾷ δομήσοι τα, μύτε κτῆμα 
κειμίλιον ὠπικτήσειδ)γει, ἀλλ᾽ οἷ- 

ἰς μδϑὸὸ ποιήσειιδιτα ὡμώάξας, 
ἥρω ἢ» χρία ϑήρεια " ᾿ πόμα 
9. πωτὸ χ᾽ : 
ϑρίμμαΊα ΠῚ χεκτὴῆ ὡς (όγα, ἄ- 
“;ξ ἄγος αὐτοὶς ἔμελεν ἄλλίυ 

οἷς ἄλλης ἐμειξοισι " χὰ ἀ- 
. 

ΝΕ δ: δ᾽ ἐπέχεσιν ἡ 

Σινδὸι, Κιμμέριοι σε, ὦ οἱ πέλας Ευξένοιο 

ΓΥΟΣΣΤ ΤΣ. 

πὸ “5ε ἀντὶ “γιωπόνων γεῶς 
Νομεΐσας. ξλλύγεμον οἱ ἄνδιρο, 
ἡ Δ] Σκυϑῶν ἰωεἴκε γὴ τὸν ᾿Α- 
ναϊχδιρσιν, Η μόμνη χἡ Ἢ φόο- 
Ί16., λέγων ὅγῃ ὃ Εὐξεν. πα- 
66,6) ἔδ νη ἐμαϑέςατα᾽ χἡ ἐς 
ὁ δενὸς Δ ς ἐντὸς Τῷ Πόντε ἐς 
νὴρ ἐλλόγιμος λέγετω, πάρεξ τὰ 
Σκυϑικοῦ, ὅϑεν ὃ ᾿Αγαχαρσιφο 
λέγον.) 3 οἱ Νομάδες ὁ ὅτοι Σ »(- 
σοα χ μέχει τὴς Θρᾳκικῆς Χερ- 
ῥοννῆσε ἐλαΐστα ποτὲ, κα τοι ξχον- 

Ἴες τὼ Εὐρώπην. ὅτε δΔαρέϊ(Θ" 

ὀνϊ ςρατοσας ἡρέϑισεν αὐτᾶς. 

οὐγειώτες 

δΘὃζ 

,ὔ 

ἐπιιοσύτερρι ὅν 
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ἢ Κερ κεΐςοἱ τ᾽ Ὅρέζ) τε. ᾧὶ ἀλιμενΐες ᾿Α γα)" 
στ πυτ᾽ ἀπὸ Ξόργ πιο ῷ Ἰδαίο Σιμ δεν 
ἴ Ἵ Πρριαὶ “᾽ν νοστριοστν» νότοιό πε ᾧ ' βορέαο, 
τ Ἐσπομδυυε μὲ 'δῆραν ᾿᾽ ᾿Αρηΐξάδη βασιλῆϊ, 

“. νεγὼὺ εἐχοϊρίαηξ 401 τηαρὶς σοηίεγε! της [ἀ6ηΠ} ἐκρν τ σ 
τ ϑδῖ ς πὴ, Οἰπηπηοι]ΐαμε, ἃς φαΐ ργορο ἘἙπκίπαπιὶ “ὅΣ 1 αοοείίσι νεῖ" ΖεΣ 
ας, Οτείόψιε, . ὃς {γαπαῖ Αὐμπι, “59 Οος οἱ πὶ ὰ Χαηῖθο ὃς γόγτε ἢ 

ἢ Ἰέρο 
Κερκεἕκοι5 
Τορέται τὲ 
ν, (0π|-. 

2 ζεφύρφιϑ, 

6δ 

Ἰάδο δϊπηοεηΐε [ ἃ Τίο]α)] “5: Εἰδίιις αϑάιχογιηΐ δα! τίχας ὅς ἴ -΄σαπε: 
ὉΠ]ΠΟη 5, “55 δεχιεηΐος δὰ δΕ Πππὶ Μ ΓΕ. ἰονειτπάῖπο ρυρίταπη ἀμοροος 
ἢ Τ ἃ Μαγίε ογαηάήιπ), να], Μαγῖς Π{ππ|] τερεπλ. ΞΞ Ἀ ὁ, 

γῆ ἤήαγ3. 
. ἐξ βίης 

εὐ! ὕ, φήσὶ, ς Ὅπ Ξαυρομδτας ἐπέχεσιν οἷ 
Σ Ξινσνὶ, οἱ Χἡ Ζικγοὶ λεγομᾶμο!» 

γος ἢ τὸ ἐπεχεῦς ἃ λέγει, τ 

χῴτο ᾿ πν- ἢ ἔγειν κν, δγικείοσς. χα 

ο ἀδδ πιχὴ συμτεΐοσε!, δὴ» ααριαν!η 
Ἴ μοι ἐπέχεις» διμοίως κκζῷ; μΚ Ξα»- 
ρρίμω τος εἰσὶ ΧἡΣ οἱ ἐν Ὄμυσ- 

“πλατύτερον σορηϑέντες 
ζἐμμιέριοι» ἡ οἱ Ὅρε), [χα τὸ 

ἣν ἈΠ] δ “Ὁ σ ὀρ ἢ ἐ- 
ὦν εἰδὴν Εὐρωπαῖον; Μολοσ- 
πϑόν᾿ ἀπὸ τὰ Αγαμεμνονί δε ( - 

ἴὰ 

᾿ 

βέσου χαλδυᾶροι. 
χὶ οἱ Κορκέ 671019 ὧν ἡ χρᾳ Κερ- 

χετὸς λέγετω, ὡδοκημρμη τῇ 
φερειρημᾶνῳ Καυκάσῳ. κέ γα οἱ 
ἐλκήεντες ᾿Α,χαμοὶ, ὅς ἐκ Τρ»- 
ίαι, φησὶ, γότε κὸ ζεφύρε πνοα 
γοσφισίμϑυαι, ἤ ἤγρυ: νόσφι Χ) χῶ- 
εἰς χὺ μακρὸν παγα2ρι στα ε χἢ εἴ- 
φορισοίστια; ἤγαγον ὡκίς ἐπύμε- 

γες ᾿Αφηπρίδῃ βασιλεῖ, ἥγρυν 
Πρ οπί δ ἢ ̓ Αγιμέμνονε" ὃν ᾽Α»"- 
πον λέγει» τότέςιν εξ ἼΆρεος 
κα τοι γδεαλοῦν ΕἸΣ τώ Κ ἼΑρςος 
Ἴππυσοίριειαιν, [ὦ ὃ Τὰ ᾿᾿Αγόκε- 
γον Ὁ φοήτου ̓ τιέλον εἰς γ᾽ 

ΕΝ ἡ αἱ τ, 
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γαϊχα ἠχέγατο., οἵ ὃ ἕπεὼς τοὺ 

σοιότες φασὶν ̓ Αχαμὸς ᾿Αρηπέ- 

δ βασιλεῖ» ἤτοι πολεμικῷ 

᾿Αχιλλᾶ, συλλης δον ας αὑτῷ πο- 

λεμαρχῆντι. ἢ μᾶλλον Ἰδηυϑμῳ 

Φασὶν αὐτοῦ ἐἀκολοϑῆσομ υῷ 

ἌρΘ'.. ̓ Ασαλησδονίων βασιλέϊ" 

ἦσαν ὃ ᾿Οργομβδιοι. ὃ ἢ γω- 
“γεῴφθ᾽ Φησὶν ὅτι ὠπὸ τὴς ἸἸάσυ- 

γ0 ςραείας, Τὴς εἰς Κύλχκε οἱ 

μδὸ ᾧ διῶ τοι ̓ Αχαμοὶ πίω ἐν Ἂ᾿ 

σίῳ Φϑίαν ᾧ' κησαν Λάκωνες ἡ, 

τω ἩἩνιοχίαν χώραν, ὦ ὧν ἦρε 

Ρέχας τε κἡ ̓Αμφίφρα] Ὁ΄» ἰαϊίος 
“δ Διοσκάρων ἀφ᾽ ὧν Τὸ ἐμὲ 

Τοῖς σι δπιναμετουεσιν ὀξεθβιον ὠδρ ̓ξ ονΐες 
ἢ Ζυγί ει Ὁ Ἥνιορρι, ᾿ Ζύγιοι τε Πῆασγίδθο ε ἔχήρνοι αἰης. 
ἀλύίκων. . δ 

τ Παρ 3 μυχὸν πόνζριο, ᾿ χ ἜΣ: “χθόνα Τυωωδαρι δίων, 

Κόλροι γοακετοῦθσι; μετόλυδος ̓Αἰφύΐοιο, 

ἢ κόλπον. Καυχάσε ἐγ]ὺς ἐον[ες) ὃς Ἵ Ὑρκοίνιον αἰεὶ, ̓πύνίον όρο 
ἡ ̓Ἰθυρεῦν, ἡλιξ ἀποισιν ἀέξει) ἔναγου τε Φῶσις 

᾿Κιρχοο "ἴον γώ πον ἑλιοσύμδυίθι πεδίοιο, 

Ὅν 1 ποίς αεύμῳ ζω ἐαδρόθγε) ἀσγνζω, 
᾿ἈΑραμδμίθν 75 πὸ ρώ πον οὐπ᾿ Ὁρείθ.. ᾿Αρμδυίοιο. 

Εν Ροΐ βοὸς φιυΐεπι Παδιέαπέ ν]οϊπαιτν ἐεγγαπι ἐθποηΐες 557 Ἡςηϊὸ 
Προιϊὰν, ὃ ΟἿΙ, ΖΥγρισ]ας {| Ῥεϊαίσιοα οὐη! ἕετγα. “55 Αἀ γερο ΠΉ πη: δαῖς 
πρόλέᾳ ὅν Ἰητπλιη1 Ῥοηῖ, Τ ΡοΙ᾽ ἕογγαπη ΤΥπαανιἀλνιπι. 689 (οἱοἷι ἢΑδΙ 
Ὑν Ά ἼΣ ἐπα, αἄνεπα: ΖΕΡΥρ, [401 εὸ ΟΟΙΠΠΠΙΡΤΆΓΠ ΠΣ ΕΧ Ἐρυρῖο 
. (οιοὐ 4)... 95 Ῥτορε Οπποαλίιπι 61] (πηΐ, 4! ΗἩγτοδηΐππη ργΌρΡα ΠπαΡῈ 
αὐ Οἶγοο πά- τ Μοπεΐδαις. αἩ ΤΗΙποΐς Ἐχογείοι:: πδιὶ Ῥῃαῆς “595 ΤῸΟΙΓΟΣῚ μὲ 
γι ιροῖε ἀργίαηι [Ὀ] Δ ]ΟΙο ΠῚ} [ε νοΐνεπϑ σαπηρι, “93 Ευχιηὶ δὰ ππήληι τὸ 
τ βηδ ὰ Ρ᾽άαην γιζξας Τραπηλπι, “53 Ἱποῖριθηβ ργπ τα, ἃ πιοηξε Αγπῖ 

ΠΟ. 

᾿ὅὍπ μῷ τοῦ ᾿Αχαμὲς οἱ σορῦ- «πλοίοις εἰσπλόῦσωι τὸν Εὔξε 
ῥηϑένιες Ἵ Ηνίονοι; ἡ οἱ, Ζυγιοςς 
ἔρνΘ-. οἰηριώτοϊον. ὡς ἥ ἱσοεία, 
φησὶν. Πελασγῶν ἔκγονοι. ἱσορεὶ 

τὴ Χάροξ τοῦ ̓ Αργονοιύτοι:. ὅ 
ᾧ νηὶ (χτ! τὸν πολωὴ «ἑεὶ τὴς 

Αργὅς λύγν) οὐνλὰὰ πολλοὶς 

ΐ 

χὰ τοῦ Τωκωρίσος, γαὶ μίω ἢ 

ὴ ἢ χόρᾳ ὴ 
Ἡνιοχία. οἱ ὃ τὸν Παμαί ας ν- 
ρηπια δέω, βάσιλξα ἐνθήσαν. ὃς Ἐ: Ἐ- 
χῶν Σκύϑας συμμώχας, ᾿ ὧν 
ἦσαν χὴ οἱ τοιίδὅτοί ἌΠΗΠΗΙ Ἔπο- 
λέμησε Καέσοιοι» χα σὸν ἔμφι - 
λίὸν πόλεμον. πὸ ὃ ̓ Αρητιαί ϑὴς: 

ὑπὸ “8 Αρης "Αρη]Θ᾽ ἰαμξικοὰ 
γένετω. πέρα! γὺ Ὄ τοιαλύτίω ἢ 
«ιαδικὴν χλίσιν ὃ Ἀγ} σὺ ἢ 
γοσφισείμλροι, λέξις δεὶ “ 

χἥή , οἱ ἢ ἢ ὕςερον δ; 78 ΐ 

ὥτα κὴ ὑποχερδοώνειν τρϑέασε τὸ 
νοσφίζεῶς. 

ἔϑν Θ᾽ οἵ ἭΡίοχσι, "ὦ 

ΕΣ 

νον καί τινά! αὐτῶν ἀτοπλο 
ϑῆναι, χἡ ἐν μιᾷ φ᾽ γηῶν 
τοῦ δ Τιωσμειδῶν ἰμδιόχα 
ἤτοι τό χᾺ Διοσκόφων᾽ ἐφ᾽ Ἵ 
χληϑύζαι τοὶ ἔϑγή τοῦ Ἡνιόχ εν» 



᾿" ᾿ ων 

Ὑ ΝΠ ΠΕΡΙ ΝΤΓΉΗ ΣΙ Σ. 
Ὁ 

) Διοσκυείδα, χώραν», σὸν τῷ 
᾿Υ͂ΡΙ μυχὸν» τὰ τὸν ἐσ χάτον 

ἧς τῇ Κολχέίκῃ Τεφπεζουῦτι 

“λουΐ.. ὅϑεν χὶ ἡ πειδφιμία, Ἔξ 

Φᾷσιν, ἔνϑα γαμτὶν ἔλαῖ᾿ δεύ- 
τᾷ τότές!ν» εἰς οὐτίω) τί) 

χήσα, γί, ὧπο 5 μέρες. ἔνα 

ΤᾺ τον τοὶς ἐκεῖ πλέξέσιψ. ἐπεί 

ποι γε ἄλλως π' πολλοὶ στίσδγα, γε !ς 

γῇ πολὺς σλὸς ὧν Ζὰ Φιαι δ. 

εἰς τὸν μυχὸν 48 Εὐξείνε χὺ εἰς 

πἰωὴ Διοσκϑοίοι, ἣ ,“συωμεχής, ξ- 

ον ἡ Τεαπεζῆς, κτίσμα Ξἦνω- 
πίων» μέγα ἐμπύειον, αδεὶ ιὡ 
ἢ Τραπεζοισία, χώρα. ἡ ἥ Τω»- 
εἴκειν Ὁ χώξᾳ φρὸς αὐτῷ ξ- 
“Ἱ τῷ Ν ΟΣ μυχῷ. ἤτοι Τὰ 

! Ἑυξείυς. “ἷεὶ ὧν, Ὃ σ)οὶ 7 Τυν" 

δαρίδαι γέγρνῆαι: ἀνωτέρω ἐἰρη- 
πῶ. οχῃ αἰχολόϑως τῷ ρ.- 

οτῶ γωματόῦει χὺἡ ᾧα'» μετή- 
λυδὰς Ἐῶ Ζὺὴς Αἰ γύπῖε τοῦ Κόλ- 

“ις, ὃ ἔξιν ὠποίκοις, ἣ μεῖοί- 
χοις. πίοις ἢ φῇ λόγου τῦτα, ὅ- 
γ 7Ξ ὄλόκρανοι, τατέοιν ὅλύ- 

Ζρι χει» εἰσὶ; ΚῸΝ τοῦ Αἰγνηϊες, 
μέλανες. ἔπι ὃ ἡ τιὶ παρ᾿ σι)- 

ποὶς Αἰγύη]ηια Ἐπη, ὧν ἂν "ὃ τὸ 
πδειτεμνεῦτα; Ὁ τὸ λινᾶς εὡὰ- 

φασὶ, ἡ ἣ γλῶοσω ἐμφερὴς 
τοὺς Κύλροις͵ Χἡ τοὶς ΑἸἰγυηοις. 

κῷ; Ἡνιύχες, συν τοὶς Καυχῳ- 
σίοις χὺ Μορφμχοὶς θρεσι. χα-- 

᾿ὑρδ φάσι!Θ᾽. τούτων 9 ψῷ- 
πω λέγονπῷ οἱ Θοῶνες,. ὧν- 

Κῶν ̓ Φϑειξοφαΐγων τί πίνω; πλε- 
υῦτες ἢ)" ἡ χευσῷ. χρυσὸν γὃ 

ἊΣ ὃν ὑσυδέχον οἱ ὠκεῖ μϑὴ- 
ἧς ἐφ᾽ ὧν τὸ υσύ λ- 

ὁ ἡ ᾿Αργργαυ δῆ, ̓ξηήήψετο 
ξ τὸ χευ- 

τὰς ἀμπέγεϑτι. ἡ ἡ ζωὴ Ἢ 

ΜΆ ̓ Δεωγεύφθ. φησὶ, Κύλχοι 

ἡ ταῦ 3 Κόλλθι ἀπτὸ Κόλχε 

δες ἐμὴν μὴρ βελτίοις φῇ «πεοσοί- 

αὐτοὶς οἱ χείμαβῥοι. κατοιφᾷ- 

» ἐμυϑάϑη δέρᾳς,, ὃ χάτιν 

ἷ πλούς χκϑάτοι ὃ Χάρᾳξ 

σϑυ “δέρμα, μξϑοφὸν ἘΠ᾽ λέγει 
χξυσοίεψφίς μεμξρῴγαις ει πε- 
εμειλημμάμί, «ἢν [.),, ὡς λόγον 
ἀξίαν, τὸν τῆς ᾿Αρίοὺς χατειρτισ- 
Θέ αι σόλον φησί. «χἡ ταῦ τὰ εδ 
τοιαῦχα, ὃ ὃ Διογυσιίῷ- τοῦ 
Κύλχρισ, τοπυϊεαφῶν,. χφτοιχεὴν 
φησιν αἰτοῦ φἰεὶ τὸν ῥηϑέν)α 
μυχὸν σῷ Εὐξείνε πόντε, (ῷ 
τοῦ εἰρημᾶμες ΠΡ ΌΞΕ ῬῊ εγ“ 
γὺς ΤᾺ φορειρηυῖνα Καυχάσε, 
ὃς αὐδὶ τὸν Ὕρκανιον κόλπον ἕ- 
βέσιν ἡλιξάτοις αὐξετω. ἔνϑα» 
φησὶ, “Ὁ ὃ ΠΣΕς ξιριαίε χτὶ 
γνῶ τον ἑλεοσόμεν 6. πεδίοιο, Ἐύ- 
ξείνς ποὴ γεύμα, ϑοίω) ἀπερά- 
γετα ἀχυΐω». εἰς γὼ τὸν Εὖ- 
ξεῖνον ποῦντον ὀμξἄλλει ΟΝ δ ᾧς- 
σης ποταμὸς, ὃς ἐκτείνει Ὰ τί 
φ᾽ Ῥᾳλήγουσαι, χαλέϊτοι δ) ὅτως 
ὠπὸ Φασιδ Ὁ), . ὑὸς Κύλλος Ἂς 
ςύρηται, καταῤῥέξει ἢ εἰς σίου) 
Κολυχέεί, “ρα χὺς χ βίας, πε- 
ρῳτὸς εἰατὸν γέϑυ φαις, χα! τὸν 

γέεω[σοίϑον, ο)α σκολιύτη ται. ἐμ- 
ζάλλεσι θ᾽ εἰς αὐτὸν ποταμοὶ 
Γλαόχος χὺ ἽἼπαθ.-. ὄλίκειται 
Ὁ. ὁ αἴ πόλις ὁμώνυμος. οἱ ἢ πε- 
εἰ αὐτὸν τόποι; Φασιανὴ λέ- 

Ὑέτοι χώξα ἐσύ τε Διοδώρᾳ 
χὺ ἄγλων. ἡ οἱ Φασιαγοὶ ὃ τὸ 
Ὄρνεον ὀκέί εν παρφνομαϑέω ας 
σδοκοι σῖγῳ, ὡς αὐτῦδι πλέεονα- 
στῳψ7ες. ὃ ὯΙ Καύχασος, Ὄ, Καί- 

απιξ. ὑασὸ τ ἐκᾶ κρλέϊται, 
ὡς ὃ γεω[σφφ» φησίν" Ὅς. λῶ- 
γει,͵ κἡ ὅπ πὸ τεῆς ϑώλαοσαν 
ἀυτᾷ Κεραύνια Ὄφη χωλᾶνται 
διμωγομῶς, δυιλονότι τόις Ἴλλυρι- 
χοὶς᾿ "ἃ ὅτι, Ρ κείται ὃ τὰ Καύ- 
χσος ΩΦ 48 ΤΕἰονήγκοῦ »ὮὉ Κα- 
στα πελάγπς διατειχίζων. τὸν 
αὐτόϑι, ἰϑιωὸν; χαλ ἀφορ ὧν 

ποὸς γύτον ̓ Αλ(αψγψὸς χἡ Ἴξη- 
εας. «εὺὴς δὲ ἀρκἼον, Σαρβιώ- 
τῶ. τὸ εἷὲ ἀμρκαιον πεέεον, εἰ) 
πίω τὸ Κύλχε βασιλέως Αἴητά 

Κ 2 εἰ εἶς λ- 

131 
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ΥΩ 1107. 

ΕΠ 

ἌΤῸΌ ΝΥ Σ͵ΙΟ 

ἐδ φίυὶ Εἰρκίω ὅτω κχαλέίται, 

“πος βοτάνας ἀκέϊδεν συλλέγου- 

σαν. αδεὶ τότα τοῦ πεδία χἡ ὃ 

γιωγρόψθ᾽ φησὶν». ὅπ φϑὸς 

᾿Αλξανῶν γώ Κίρκης ς69ν» 

ἔγϑες γὼ φιάλῃ τις Οδυσέως 

ἐείχνυταλ ̓  γὦ Κιρχαῖον ὄφρ" πῃ" 

λύῤῥιζον, νησίζον. ϑαλαίασῃ κὶ ἕ- 
λέσιν. ἸΙσέον 3 ὅτι ΧΙ τὸν 

Λυκόφρονα ὄξι Κιρχαλὸν πὶ ὕφος 

δ «ἴα πε τὸ τῆς “Ῥώμης Ἔ- 

Ὅπ τὸ ̓Αρμδῥιον ὅρ(Θ". ἀφ᾽ ὅ 

ῥέειν ὃ Φώσις ἄρχεται, ὃ ὃ μϑὸ τὼ 

εϑγιχᾷ γροίψας σελ τίωὴ εἰς- 
χίω τὴς ἐδ ρκίας Ρη) οἰ. δη- 

λοι ὃ σὰ Τούρε φασὶν ἀπύαπα- 

σμα “εὖ τὸ ̓ Δομῆμιον» παρϑ, εἰ- 

γον ἕως ἡ. εἰς ̓Αρμϑρίαν, τί ὅ- 

“Τῶ χληϑεῖ ἢ ὠπὸ Τὸ ῥησϑέν- 

16: ᾿Αρρϑυΐα ὁ ὁράς, ἢ ὑπὸ ἘΠ 

᾿Αρμῖμε, “Ροδίε εἰν δρύς. χα 9 

ἄλλες ᾿Αρρϑρία ἥ χεα λέγεται 

ἐπωνύμως ᾿Αρρμδύε ἥρω», ἐξ 

᾿Αρμᾶμίς πόλεως Θεήαλικῦς, 

συςρατάὔσαντις ἐ ἐκέϊ ἸἸά- 
σων!. ὅτι δ) Χ, εἰς ΤΣ πειό τες 

τύπες ἤλϑεν ὃ Ἰάσων». ὅτε εἰς 

“τὸ χευσύμανλον ε' ἐπέπλοϊ σε δέρ- 

μὰ» πολλοῖ πεκμήοια φ Ὁ 5’ τοῖς 

παλπμοὶς. τὸ ἃ ᾿Αρρμᾶσιον ἰ ὅξος 

λέγεῦ ἡ πληθιωτικῶς τὶ ᾿Αρμέ- 9 

για. ὧν δὲ ὅπ Ἥρφ)570ς τᾶν 

Τοὐδ ρθε αγζολίίω βορέην τ᾽ δηικέκλιται ἰῶμϑ 
Κασατης πε ᾧ Εὐξεινοιο οι, λάοσης. 

ΓΑ τ ὄγιγαιεζμεσιν" ἑωκπινὸν “ 

ΓΝ» Πυρ;ζώηϑεν ἐπ ̓ ανίολίζω αφιχον", 

᾿Ανόφασιν Ὑρχϑμίοισιν ἀπεϑϑέχ δῆριν ἢ δ 
ὅν Ἴ 

ὅο5. Ἡχ715 φυΐζειη. νογ[!5 ογδηΐε πη δογεάτησαε δἤϊασεξ ΠΠ|} ᾿ 
96 ἩΪΏγητι5 [ΟΠ ΟΓΙπΊ6η] Οαξριίψας ὅς ΕῸχ αἰ πλατῖ5. 591 [π᾿ ὃ 

Ὁ Εχ Ηϊ,α- ἀαΐεπη Πα Τα ηϊ ΟΥΙΘηζΑ [5 σθη5 ΤΠ ΕΓΟΓΙΙΠΊ, 

πἰᾶ, αὐ! δγ- γεῆις χα οτίδηίο ΠῚ νεπεγαηΐ, 599 Ομπὶ Βοιηϊηϊθας Ηγτοληϊὶς ἱπιρὶ 

5’ Ἰῶμός" 

οαδτ6 Β6ΙΠ1π} ΘΟ }ΘΏἴ6 5, 

᾿Αριδμίες Φρυγῶν ὑποίκας φησ 
“ χέγων χὺ ὅτι πολυαεύξαϊηιν τ 
ἐ σι. χὺ ἘὔσδοξΘ- δὲ ἐν γὴ 
εκκύδῷ φησὶν, ᾿Αρρδρίοι ᾿ 
06. ὁ ὦν» Φρυγία,» χὰ, τὴ φῶ 
. πολλεὶ φουγέζεσι. παρέχον.) 
Ὁ} λίϑον Τία) γλύφεξ, χὺ σευ 
᾿ πῶσαν πεὶς σφεα,ίσας. καχι 
γο δὲ Ἰσέον» ὅπ τίωΣ ᾽Αρ 
χώραν εἰς Τέοσειρα, «πελέϊν λέγ 
ται ᾿Ιεςῖνος ὃ βασιλῦς" χἡ τδϑ 
τίω ΤῈ φασὶν. ἔϑετος τίω ἐ 
ΠΕ Τὸ ̓Επ]πολιν» ἧς μιίβῇ 
σπολις Βαζωνὶς» Ἡ φῳρὶν Λεον ῦ 

πολις" ταύτης δέ ὄξι ἥ Θεὸ 
δοσίς πόλις» τὺ ἡ Κολώνεια ἡ 
ἡ Τραπεζὸς εὲ͵ κ ἥ Κεραί ὃς ἐκ 
Ζὰ Πολεμώωνιακἕ κόλπιο. δά) 
πέραν δὲ ὃ αὐτὸς ἔταξεν ̓Ας 
μανίαν ὧν πέντε πόλεσιν. ὧν 

ἡ Ξεξάςεια. τείτίω εξ ᾿Αρμϑ 
ΤΩ χατέςησεν ἐξ πολ τίι 
ποτε χολευλδίω δάτέραν ᾿ Αβ 
μενίαν; ἧς ἡγῶ ἣ Μϑ τηνή 
τδεὶ ταὐτίω τίω) ᾿Αρμενίαν, 
ἥ Κόμανα, ἡ κἡ Χρυσῇ ὄνομαζ, 
υϑιδη, χὴ ἡ Κεσεοσῦς. ἐπέςησε ὁ 
τῇ πετάρτίω ᾿Αρμηνίαν ὑπὺ 
σρώπολς ὅσα, συΎ ΧΕΙ 5 
ἐλ ΕἼΤΕ ) χεγριλδίω Τζον 

κἡ Βληξιπίωϊω), χἡ τοιοῦ 
αν ΟΝ ὀνύμαΊα. ἢ 

6Ω 

᾿εϑνίθν, Ἰξήρων;. 

“98 Οὐ οἵτπι ἡ ὃ Ρ ̓ 
ΓῚ 

»Ἶ 

Υ̓ 
ἱ 

Ψῃ 

ἤ 



φὰ 

Ἐν ΥΟΥΉΙ͂Σ ἐγ 
, ΘΑΡΙΘΥΙΣ; αο., 

ΓΝ 

Υ. (οΠ]. 

«ἴ. 





ΠΈΡΙΗ 
ϑοπ, φεὺς ς ἀνατολὰς κὺ βο- 
(α! ὥ ̓Αρμδρΐε ἃ ὄρφυς δ ϑρώς 

ἔξι ὃ μεταξὺ Καασίας κὴ, Εὐ- 
ξένε  ϑαλάοσης᾽ αἰοὶ ὃν οἱ ἕω- 

ι δινοῖ εἰσιν Ἴζηρες.. ὝὙρχσγίοι 
᾿ πολέμιοι, ἐπ ὠν 

ΣᾺ ὡν. τ “δὲ εἰμ" , Ὄ 
᾿Πυρίωαῖον οἴσδωμδω ὅξος λξ 6γ6- 
ὠὰ: 4 ἐπωνδλαμβάνει δ ὍΝ τὸν 
ἡ ΤΟΙΤΟΥ Ἰὼ μὸν." ἜΝ τὸ πολὺ Τὰ 
τ ε1Θ. Ὁ ἐξ ξεύλογον. ὧα: 

ν ὃν ΚΑ) ὅρον ᾿Ασίαρ χὰ 
ἱ ἐωπρεωώ τινές. ὡς φρϑ- 

ρᾳηῆσι. τοῦ ἣ Ἴδηρας τό- 
τὰ ΓΑριδυιὶ κα Μησδιοκὶ ὃ γέω- 

Φ 

ἐ ἼΩΝ Λίωάων ἱ ἱερὴν 

πον ἀνιϑεπων ἡρείω 

790 Ἐπίληη { Οαπηατ ἐπ ΠΊ παῖῖο πὸ 
ἢ  Ἴοτ Τηήογιτη ἃ Ὀδἰΐο γεοιριεπίες, 

Κι αἡ Κα μδριτουων φῦλον μέγω. 
: ὑῶν ὁκ πολέμθιο δεδογμλύοι Ἷ ᾿ρτὺς 

χόϑον ἐσηστὶυ]ο, 
Ζώμαι το ᾧ νεξ ρίδας ὅτι σηϑεσσι βαλύήδίε;, 

Ἵ ὐοὶ ἐΒακιε Λέρρν εε' ᾿ ὃ ὃ Ὁ φρεσι ἢ Φίλα δαίμων ἢ Ι Εὖ οἱ. νεῖ 

ΓΗΣΊΙΣ. 
’ 

γεάν: ἐσκόϊ δος Φησί. λέγει 
ΠῚ "ἡ ὅ ὅτι τάτων οἱ ὀρεινοὶ μαλχ!- 
μώτερφι. Σημεέωσοι ἢ ὅτι ἡ τῷ 
ἰὼ μοῦ ἐγπερσα ἐπανέληψις» 
ὁμοῦ ἐ ἐπανάληψίς ὄξι χὺ ἐπανα- 
φροφή. φητὶ γὼ, ὀπηκέχλετοι ἰὼ - 
μμδξ Κασσήης τε ἡ Εὐξείνοιο. 

τοῦτο μϑρ γὃ, χαϑὸ μδρ σὰ «οῶ- 
Τά γοήμα] λήγθ᾽ εἰς τὰ 
ἰὼ μὸς, ὃ φαάτερος εχ Θ- ἀπὸ 
τῆς οὐτὴς ἄς χο) λέξεως, ἐπανα- 
ςροφίμ) ποιεῖ; οὐ ἑκα ῥητοριχόν " 
διότι ϑ᾽ χείοιν σαφηνείας να 
χφίως ὁ ἰω μὸς εὐδροσεύϑη, ἀπαγά- 
ληψις γέρνεν. 

! ! 

᾿ πούποτε Βάκχ ΟΡ 

701 

ὦ ἥϑεα γρῴης 

Βοίριο ἐχοερόγιηΐ, 795 Αἴαὰς 
ΟμΠπΊ ΒιΓοΠ ΔἸ α5 (Δογαπ ομογοατη ἀλικεγιιηξ, 795 ΟἸησαΐα, [8 1]- 

5] δ. Πιπημίογαπη Ρε1165 ρβόξονγιδιι5. 1} 1οἰεηξεβ, 
ἰρίε. αυιτεπὶ ἀπίπιο ἀπηρ ΕΑ Γι5 εἴ ἄξεις ΤΣ οἰδηγαηΐαϑ : 

Ἵ ΤΣ ΠΠογαπι Βοπηϊπιττι ΠΑ ΟΠ ΟΠῚ, 

Ὅπ «ξὶ τὸν ῥηϑέν]α Ἰῶ μὸν 
Χ τ ταὶ “ὦ τὸ , μέγα φύγον 

ζακιοιῆμ", οἱ ἕτω λέγον.) ὠπὸ 
οἥλοίων ςφργγύλων λῃςρικῶν, οἷς 

χρών)ο᾽ ἃ ἐχδλουῦ τὸ χαρμαίςαι 
προ Ἕλλησιν. ἦσαν , αἰκάτια, 
| δῶ “7ὲ ςενα χὴ κοῦφα; ἀνϑρώσεος 
Χ ξ΄ δελόμδυα, απάνιω ὃ ΧΣ εἰς 

“Δ. ὅτοῖ οἱ Καααεῖ) τὸν Βαάκ- 
Ἰνδῶν ἐς πολέμε» φησὶ, 

οἱ τἰξένι» κἡὺ τοὺς Δή- 
Ἄ ὅ δι ταῖς Βάκχιος, συμ- 
δ 7). τοὶ ὠκείγων φορήμμοι- 

Ἧ 

194. ἔμπα 

ὃς (ξάος [ἀοπλῖς114] 1{Ππ15 ἕδγγα, 

τὸ; ζώμωτα. δηλαδὴ κἡ νεξεἴ- 

[ως ἐπὶ ςἤϑεσι βαλύνῖες Εὐοὲ, 

Βάχ γε λέγρνῖες. δωνητιχὸν ὃ ) ὦ 

Ζ8το τὸ λόγιον, Διονύσῳ ξ- 

σιφωγέμδμων, ὥφαῇ χἡ τὸ Εὐάν" 
ὅϑεν τὸ ἐυάζειν γεται, 
χἡ ὃ Διόνυσος Εὐϊ- λέγεται. 

χαῦτα ὃ οἱ μϑυ ςδάσωιον, ὡς 
ἐνϑοισιὰφιχα φαρφοτόετοα ὄπῤῥύ- 

ἔσηεε. οἱ Ὃ ἐψίλουι, ἐντὶ τὰ 

εὖ οἷ» ΤαΤέσΙΡ ̓ μπτῷ, ἐμλάμξα- 
νόμϑροι τί) τ αἥοεγητοῦ 7 ταύ- 
πίω φωνίωδ, ἡ ὧἷξ αὐτὴς τὸ ὠνὰν 

Κ2 φο).- 
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κεν 
ἢ “εἰ εἰωυῶν» 

Εὐ σοί. 

ἀσηᾶ, αἱ φιοηάαπη Βησοίπγ ᾧνένογηη ἐπ 
ΠΑΡΊΟΥ Ις (6... 

φοπείτενε, 
Υ. (οη]. 

70 ΓΚ 1} 55) ὦ φρ: Ἢ 



1 δηιαγρά- 
ψομι 

ῃ ἵεσο Ἔρυ- 
σροῦαν Αρχὴ- 

γῶ;. ΜΝ. (ΟΠῚ- 

ΤΟΥ 72 7247γ6 

ἘἈπύγμπι 4ς- 
συ θη} 122], 

Το. 

ἌΤΌ ΝΥ Ξ το, ι 
ρράγονῖες, τάχα αϑὺ ἐν μίῷ 
λέξει, τίχα δ ὁ ὡς ἐκ δυοσιυ- 
ϑεέῖον, 45 εὖ χἡ δ. ᾿Ιςέον 
ὅτι οὗ Βάκχκα σἱ σῷ Διονύσα ὃ- 

πασοὶ εἰς ὠμπέλες ἐλληγορφυλ- 

ϑοφοὶ γὸ σἢ ται 48 εἰς οἷ- 
νὸν ἐμλαμξανομδμε Διονύσε. αἱ 
9 Διογισιαχαὶ γεξεῖσες τί ὧδ 
ςαφυλῶν ἐν χρόᾳ αὐνί:ν 70" 

λυείδειαν. πολύχοθοι γὺ ἡ αἱ 

Τοῖς σ᾽ ἐπι 

Οὐ γοῖρ μοι βιθ. ἔδει " 

Οὐδὲ 

Καυχοσίας 95 χνημὰ 

7096 Ρρο[( Πο5 νεγὸ Οσαΐριππὶ Παζξιδέ τηαγα : 791 ἘδΟΙΪῈ δίειμι ΕδΙ 
δι ἰοὺ ἀοἰουτρίογητι πάτο, 798 (01 ἕαπΊθη Ποη να ΡΓΌΟΙ] τη Δ ε5 
[Ππι15 65] πεαὰξ ΠΑΝῚ εὖ ἐγα]δοὶ. 
1ῃ τΕν [ἴτὰ ΡΙσῈ ΟὟ 15] παν] Ὡ 
οἿὉ ῥαΐογηα : πεαι." ὦ (σαηρσοπὶ 711 Ῥγοποιίοου, (πὲ πλ. 1 γτυθγτη 

712 Τὴ νέᾳ πο (ὉΠΟΙ, 
φααητι) 7.5 Νος σσηγ ἩΥΓΟΔΠ115 ΘΟΠΊΠΊΘΓΟΙΕΠΊ ΠΉ1ΠῚ Ε[Ἐ: 

ἱ Φ' ἄνα. γο!Πρῖο 7.5 δαϊξιι5 4} 1ῃ ρεάς σασοδῇ, [ τιϊδεογύμησας ΑΥΐαπο- 
115. Ψεγηγ πες Μαείαγσηγ ἀρτίδξ [ἸπΊρεῖ πε] ὨΊξη5, ΠΙᾺ ΠΕ 

ἄεπι. ροππης 7:6 Αδ[αὰς γαραξίοης ΠΊΔΡΠΟΠ) ΠΠαΓῈ ΓΠΘΕΙΡΙ,, 
717. Μοηζεοίᾳιε ὅς σοῃεϊποηΐειυ ὃς αεμεσοαπι οὐγία πη Πάδγμη. ὦ 

ῬΕῚ ΠΊΔΓΕ, 

“ΠῚ : 

“Ὅτι. ὥσων ἪἩσίοδθ- ἐν τοὶς 
ς αδεὶ ΦὉ πλέειν λέγει, ὅπ λέξω 
“ὕχέ τι ναμτιλίης σεσοφισιβμφ. 
“ὁ π νηῶν. ὅ γίρ ποτε νηὶ 
ἔπλαίσαι, ΧΣ τοὶ ἑξῆς" δορδὰς νοέΐν 
ὅτι ὡς Μυσῶν ὑπιφήτης οἵ δε πείγ- 

δ: Κασιση κυμϑάνετο ἀμ φιτεάτη ̓ 

Ῥᾳ(α δέποι ̓ ὰ σίωδε" κϑὶ τουγ ρου! μλὸ ϑηὺ λριοσίλυ» 

Οὐ μ᾽ ἰδὼν αὐπόμόδλνο μον ὁ νηὶ 

μϑαινων. δ" νηῶν" 
Οὐδὲ μϑι ἐμπορίη παϊρῳϊίθι, σι ἔμ Γαγν 719 

Ἔρρομαι, [ἢ οἷκί τε ποῦλοὶ Ἔρυϑραι 9 δ πύνΐυ, 

Ψυ υογὴϑ σῦν ὠλέρρον ες. ἵν, ἔα ολς ὃν ,ἔλωντα), 
μλν Ὑρχφμίοις ἀπιμίσορμαι, ΙΝ ἐβεείνω 

᾿Ἐρυϑραϊων τ ̓ Αριηνῶν" 

᾿Αλλά με Μωσων φορίᾳ γόίθι; ἄντε δυμόδ 
ἸΝ ὀσφιν οὐλῊ μοσυμδης πολλίω ἄλῳ μεΐρ ἡσοιῶς, 
Οὔρεω τ᾿ ἥπ4ρόν τε ᾧ αἰϑεράζεουν ὁδὸν ὡς" ξῶν. 

“ἿἾ ΕΝ 
ἣ ον ἢ, ν 

νεξεἶδες.. ΠΝ ποικίλαι σοῖς γο 
ἱμᾶσιν. ἢ γἡ τὸ τῶ μεγυύντων. 
ὑπεμφαίνοισιν ἰγβρές " δειλὸν Αι 
ὃ νεξοὸς, τὸ τὴς φυζαχινὴς ἐλάφι, 
γεογνὸν. ὅ ὃ δορᾷ ἡ γεζείς. ἢ χὶ δῴ-. 
τι ποικίλοι πε εἰς γὸὺυ»» ἰῷ τὸ 
φυμετοί(ζολον, οἱ ἀεϑύον]ες. “ἴοι-- 

κίλον ὃ χἡ ἡ νεΟεὶς, «δγοὶ τὸ πὸ- 
λυύς;κΊ7ον. 

φήσας. 

715 

799 ΝΟη δη1ΠῈ ΤΙ για οἘς 
719 46 ΠῚ Ππηειοαίαγᾷ, 

ᾳὐὸ ἹπΊΠΠΕΠίας αἰν 185 οοηίες 
᾿Βεσὰς 

τίω, ὅχενηὶ πιρήσας." ὦτα σλα 
τύνων δεατεικῶς τὸ νόημα, φήπ 
σὶν "Ὁ χίᾳ μοι βί(Θ. δξὴ μελαις 

γάωμ 
ΒΥ 



ἘΓῈ ΡῬΥΉΤΉΗΣΙΥΣ: 
ψγάων δὴ νηῶν. ὅφέ μοι ἡ ἐμ- 
πρεία περ! 6. ὅδ πὶ Τάζ΄ 

μαι, ὁ δὲ πιὸ χὴ τὰ ποιῶ, 
7 οἱ ἄλλοι, ψυχῆς φησὶν, 
" ΤΑΣ ἐγργῆες, ἵνα πολυιὶ ὅλ(ον 
ἕλωνται, “ἄτο καὶ γγωμικῶς χἡ πα- 
φριμιαχκῶς ἐπὶ «Ἅ] τὰ πλὲ ἀφει- 
δουύτων λέ ἐγζ). εἰλλα, μέ, φησὶ, 
Μεσῶν φέρει ν᾿ Τατέςιν αἱ 
ἐκ δὰ μαϑήσεων γνώσεις, αἵ δύ- 
γαν τὰ δῦχα πλάνης “πολλίω ἃ 
λώ με ἡσαΐ, ἔρεά τε, ἥσει- 
ον τέ, "ἡ αἰϑεοίαν ὁδὸν οἰ ςέρων. 
Καὶ σημείωστα ὅτι ὃ Διογύσι »- 
σοιδτον βελόυδρ» ἔσει χἡ τὸν 
οὐ τὰ ὠχροωτίω), δ Τ' παρε, τραγ- 
ματείαν ἐνεςήσατο, ὑφ᾽ ὴς χὶ 

ἐκεῖν, Θ- ὡς οἵα ὑπὸ Μεσῶν φε- 
σόυϑυ. Διρονεσίῳ τήτῳ ξ- 
«τὰ! ὅμοι Ὁ). “Ὅρῳᾳ ὃ ὅπι τὸ πε- 
δι γήσαδδς, ἐνταιῦϑω, χαταγρο- 
δ τ ἐμεῦ, ἡ: 
πῶν,) χῳτογροόδομωι, ϑάλασξ ἡ 

πιοὶ ἧς ἐν πὸϊς 

χὺ» πολλίυ) ἅλα μεβήσο δα, τί- 
τῳ ο πάντως ὅμοιον. κὴ τὸ γώ 
μιετρή σατο, εἰς ὃ “ τὸ γωμεδὲν 
συμγχέϑειται. Ὁμηεικὴ ὃ ἢ. ἡ λξ- 
ξις, ληφϑέσο ἐν Ζῶ, ὄφρ, χίαὴ 
“ ὀλοίω) ἀναμεδήσωωμι “Χαρυζσν. 
ὍὍπ ἔοικε ᾳ “Ἐρυϑραῖός τις Ἔ 
μϑ εὐχαὶ εἰγε φησὶν ὃ Δ' ογύ- 

» Καυχασίας. χγηρᾶ δας ἐρυ- 
ὀϑαίφῇ ̓ Αρμῶν" κάλλιον ὃ γεφ- 
φειν» Καυχάσίας χνη μὰ σθως ξρυ- 
ϑραίων τ᾽ ᾿Αεμἰμυῶν, ἵνα λέγῃ» 
ὅτι ὅκ ἐρφνῶ τὸν βόρειον Καύ- 
χασον Ὄ τίω) ̓ Αειαγο) χύξαν; 

ἑξῆς λε ἥσεται. 

Καὶ ὅρᾳ, ὅπως τοῦ Δ ὀρέων 
κνημὰς» ἤτοι πόσας, κγηρῶσας 
Εἰ πὲν Ἀποχρειωκῶς, ἢ μᾶλλον 
παρωνύμως, “ἈΣ χΤΊ ἰδῆαν δριμύτη- 
τα. ὡς πά χὺ τὸν πορθμὸν πορϑ- 
μᾶσω ἐἰπερ ἡ τίωΣ Καασίαν ὃ 
ϑούλασσι»», Κααοία, δμμοίως ξρέν- 

"Αλλ᾽ ἐϊη ποι φὐμαθὺ τὗξάδρρμν ἀμφιέλικίον 
Πάσης Κ ασσιης μεγώλης οἷλός. σόν, ἂν ὀκεϊνίω 
ΝΣ πῆρήσφας ̓  πριτώτης ὅτι “κύκλα σελίωηε" 720 
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Τόοσος ὃ πὸ ρ(Θ. ἔρὶν ἐμειλιθυ: αψ' μετ᾽. ̓ἄ ὠρκίος Ι ἀἰρνῖον 
Ἑληπομδύη Ἴ τ οὺς ὄπιμάσημ,)᾽ Ὡχεὸροῖ 3. ἜΣ 

Ι Ἣ δ πο)λά ΐΣ ἄγλχω μὲ ΓΣ ̓ ἀνδράσι δτώματ᾽ (έξερ Αἰ οὲ Ἐλ- 

Ἔ ΜΗ 3 
Ω ΕἾΤ 

[| Ὃς δι. Φύει ὃ κρύφυδηονν ἴσι περφέοσομ ἵ (ἀστσιν"» 
ξυμ Ἐμπέσῃσι, τς ἀγλοις ἀδώλοισι. συς 

Τρ δὲ ποι " ἐρέω δσοι᾿ μὰν "πέρᾳ φύλα νέμονται) ἴ. 
᾿Αρξαάμϑυ(θ. πλόυρὴς ζεφυρξίο δι, ἴ ὁκ βορέαο. 

γμ6 [Ἐγ6 ["-- 
τι8 Ψορὴπι Πιογιέ (απὸ ἰογηα τοΐαηάα, ππάϊψιθ Ππποίᾳ, 719 ΤῸ- ξἕμπε. 
Τι5 ΟΔΙΡΙ ΠΊΑΡΏΙ ΠΊΔΓΙ5: ποη 1Ππῶ4 729. Νανὶ ἐγα]οσοτῖς. Τ᾽ ἐεγῦιαο Τ᾿ Εννον ὑε 
ὦ τες ᾿ππα5. 72: Ὑδηζῃς παιηηας ἐγα]θόξιις εἰς ̓πηπηαηῖ5: γο- ἐ πη) σππα 
ἐγὸ δυΐεπλ δὰ (εἐρίθηϊτιοηες 755 Ῥγοίγαζζιβ, { σιαγριτθι5 σοπ1- ὑρηρν Οας 
τηϊσείαν Οοεδηϊ. 723 () οὐ οογίδ πγα]ία φυϊάοηι 4114 ᾿πίον Πο- 

Τ 1Π|74 17]. 

Οςραρο σοτ71- 
ΠΊΪπος Πλγασα]4 ργοδαοιΐ, 72: ρηϊ διιζοιη οΥΥ {τ 1ΠπΠ1, αἴσιξ 46- μολλρι Τοῖς 
ΤΟΙ ΠΟ] οσ!β Ἰλίρε, 7525 Τηξοίζαπι Ἐπηριπῃς, ὅς 4{1|5 (ρεζξγι5. 755 Οὐη- ΡῸΣ δ εῶ: 
65 διίθπι ΕἸδῚ γείθγαγη πποίφυοῦ ἸΡΙαΠῚ δεηΐοϑ Οἰτοατ ΔΙ αηζ, ἐἱ εὐ ἰφϊετῖσ 
ναί 1 Οπυὶ ἃ ἰαξογο οσοϊάμπο ἃ { θοῖθ. Κ4 ΟΠ ματῖο, 
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ἡ Ὥννοι, νεῖ ἢ ἣν 
ἀψυγγοῖν 

ἱ «᾿ ̓ Ασυρϑί. 

διον υ σι σι Υ 

Ὅπ ὃ δ Διονύσι Θ- υϑρ τὔελδρο- 
μον ἢ ἀδείδογχον ἀμφιξλικῆον τὸ 

Τῆς Καασίας ϑαλαοσης οἴμοι φηή- 

σὴν. "ὡς ὁ κωυχλοτερξς᾽ κἡ τῷ 

᾿Ωκεανδ; αὐτίω) συμμμηνύοιν, φη- 
σὶ γὺ, ὑξυ δ επ᾿ ἀρχΊες ἑλκο- 

ἐν ὀαμίσγετω ᾿Ωκεανῷ. χἡ ὅ- 

τω μδῤ δ' Διονύσι.. ὅς γα ὦ 

σύμ ἔοιχα παρα, διοίδναι;. χα»ϑ᾽ 

ὃ Φηλαοοη εἰς συ πίω ο ̓ Ὥχεω- 

νὸς ἀπερόϊγετι, ὡς χὺ ὧψ ἀρ- 

χοᾶς ἮΝ βιξλίε φαῤνεἷ. Πτι- 

λέμαλ δὴ δ ὅτε φορῶ οὐ τὴς τοί-- 

ϑ'τον οἰ δὲν ̓ ὅς γύ ΕΣ αὐειοδ αὶ ε- 
ὥτά φησι κύχλῳ εὐτίω πὸῖς “πές 
δύσι. ἣ ἀσδὲ κυχλοτερῇ αὐ πίω 

ἱσορέ, εἰλλεὶ σφένοδν" ξοικῦαν 
ὑσοπϑέτω ἡ" ὅποιον ὃ Διονύσιος 

πὸ τὴς οἰκαρμᾶδις ἔ ϑέτο οὕνμω. «ἢ)- 

. χοΐγιαι ὅτω διαφερουλμων τῆν 
σοφῶν, τὸὶ υδὸ “αἰεὶ τῷ οήμα τος 

τὴς ϑαλδοσηε Ὁ ταύτης μερλρήχῳ- 
σιν ἰστὼς αὐτοὶς ἀχαταίλλακα ἢ 

ἥ δὲ λοιπὴ διαφορ, ἐς ἐν ἐρ- 

ἀΡ: 6 ἐρῥέϑη» σύμξεξίξαςοι, πα 

ες ἡἦυ σιοιλαμῶν δηοατη ϑᾶσα καν- 

λῶς. εἰ ὦ ὡξ ἀσφήλων “πηγῶν 

ὁ ᾿Ωχεανὸς τὸ Κάσπιον ἀνα δι (ὼ- 
σι πέλα [(), σώζοιτο ὦ ὧν κα ὃ τὸ 
ΓΕΈλΕΜΝΙΣς ὁ 78 Διονισία λό- 

ὙΘ: ὡς ἐν ποὶς φ ϑείσεισι γέρα 
γῆαι. χ᾽ Ὁ ὃ αδὸ γὸ Ὦχκχεςα- 

νῷ τὸ Κασσιον ὕ αν. εἰληϑάει 
ὅ Διονύσι(". ἐφαγεῶς εἰπὼν 
εὐ τόν τὸν ᾿Ωχευιόν᾿" εἰ ἢ ἄδη- 

λοι αἱ πηγαὶ, χὶ 5 φαίνε() τὸ «ό- 
μώ; Ὁ Ὥκτς Ὁ) ὁ Πιτυλεμαῦ 

Πεῦτοι ὥ Σκύ Θοα, εἰσιν ὃ σοι Κρρνίης εἷλὸς αἴ 
“Παρῥ ἢ γα! σιν εἰνὰ τύμᾳ Κασαιδίδιν ὥλμμς, 
᾿ Οὖννοι σι ξ ἑξείης; ᾿δὴϊ δι ἀυτοῖς Κάσσιοι ἄνδρες" 

“ ἀρήϊοι. οἵ δ᾽ τξεϑι αἰὸρ 71: 

Τρηχάθρ ναϊεσι Καδέσοι, ΠΟΥ 
᾿Αλξδμοιπ ᾿ἔϑ σοῖσιν. 

Ὑρκόρμι, ' 

“ηλογότι χτ τί σίω κύχλῳ αδείοδον. 

.Ὡ πλός ἔχεσαι τοῖς ἐρέ σου σιν 

Ταπυρρί ἐπ . ὅηι ἐν σῴισιν ἁληὸν ἐλιοσᾷ 

ΟΣ Κααυίαν᾽ ϑεύλαὐσεν 3 
Διονύσι(Ὁ)»:. πύξον εἰμμείλιχον λξ- 
γεῖ, ἔπι ὃ. "ὁ μεγώλίω ἡύλασ- 
ἜΝ χε 

ὧν, φησὶν. ὡκείνί» νηὶ περ 
σεις τειτάτης ὀπὴὲ κυχλώ σελή- 
νης, ὃ ὄξιν, ὀπὶ μίῶας σρέϊς “ἢ 

ἄλλως ἯΙ ἰπέξατός ἄξι, , μῆκος 

Ε ἡμερῶν, εὐ οος Ω) ὀχτὼ ἥμε- 
ἘῈ ὅσε ὄξὶν ἐυρυ τούτη ξαμΤῆφα. 

χὶ τὸν ἩἩεφϑδδον. ἐντεύϑεν ὃ 
σημμείωσο χὰ, πὶ ὅκ ἀχριξῶς Ἢ 
κυχλοτερὴς, ἡ Κααγία, ϑείλαισεί, 
ὡς πύχα ὃ ἱειηγητὴς ὑσοπϑες 
τώ, ἀλλὰ ἑτερφμίκηφ, ὡς ὦ ὃ 
Πτολεμαῖός φήσιν. ὍὍπ πολλοὶ 
χΧ ἄλλα ϑαϑώατα ἥ Καασία ὁ ο» 
ἀνδράσιν, αὔξει; φύει ὃ χἡ κρυ- 
σελλας λίϑες», Χ) ἴασπιν ἡερθεσ-' 
σαν, ὅ ὅσιν εἰερώεί, σχα]εινία),. 
ἐχβροὶν ̓ Εὐπέσοωις, χἡ ἄλλοις εἰ- 
φώλοις. οοχέϊΐ »ὺ ἀλεξίχακος, ἙΩ, 
ἡ λίϑος αὗτι: ἢ ἔμπὸ πιαςικὴ᾽ 
φασμείτων ̓  ὧν ἐν ὅδι χὴ ἥ Ἔμ- 
σόσα"9 σδεωμόγιόν τι αἰεὶ τίω Ἕ- 
χαίτίω, ὃ ἐγὶ πυδὲ εἴδχουῦ οδγήκενς" 
ὅϑεν χὺ παρονοιμάζεται, ὡς ἐἴπις 
ἐϊπῃ» “ονύπες πυοὲ ἡ ζώς" ὡς ὡς 
ἑέρε ποιὸς χαλχῇ ὅν], χα 
τὸν μόϑον. ἐν ὃ ποῖς ἑξῆς ΠΑ 
κἡ ἑτέραν Ἰασσιν ὑ δωτόξοσαν. ὅ-- 
π δὲ τινὰ οεωμόνια, ὕλας γῆοδν- 
τοὶ τιν αζ9 πυλλοὶς οἷο κεῖ. ὡς δι 
ἐν ᾿Οδυσείᾳ εἴραᾳτος 

ὃ Μάρδοι, 

ὀἡΜαρ: 



ὩΪ δυΐεπι ἀδίποερ5 : 

ἀἰντεαπι ροίιι5 Βαζιγογαη1. 
᾿ Ἠγτοδηϊιπι πιλγε οἤπιπάϊξαγ. 

Ε Ολῇ Ῥ[145. 

᾿ Ὄπ Σχύϑτμ, Κρονίας λὸς 
ἀ εἰσί. αἰεὶ ὧν, οἷοι τὸν βί- 
οὕ εἰσὴν. ἤδη φρογέϊραπῆαι. χῳ- 
λεϊῶς ὃ λέ ἐγονῇ Σκύϑαι» ἢ πα- 
εἱ τοὶ σκύτη ἃ «ἰειξξξλίω 2 " ἢ 
φᾷ τὸ σκύζεῶπ,, ἤτοι γζίζε- 
ἀπ ὀργίλοι γάρ εἰσιν. ἢ ὠπὸ 
Σχύϑε ὑοῦ Ἡρᾳχλέθ,. καϑοὶ 
ἡ ὠλαχἕὲ γάγρεφτῆαι. ἧσαν δὲ 
Σκύϑαι χἡ Θοῴκιον ἔγνΘ. οἱ χὺ 
Νομμαῖοι ἐλέρηῇο. Ὅπ Οιῶ νοὶ. 
ἢ Θᾶννοι, μῷ σὰ "9 «οιχείο, Κά- 
σστὸν ἔφ» εἰσὶ Σκωϑιχόν. μαίλι- 
φὰ ἢ) τιροϑδετέον τοῖς ,γοάφοισιν 
υῶνοι, ἀἦχα δῷ τθ. φέρετ γρυ) 
ἡ ἐν Τὴ ΤῈ Σιμοχάη!κοἰκερλυικῇ 
᾿ἱκορίᾳ,, Οὔγνες “δῷ «εὶς τῷ 
βορῥᾷ Τὴς ἕω, ὅς Τέρκες Πέρ- 
σαι χρλβαιν» ὅσω πυτὲ πολυ θα 
σὸς υζῶς, ὡς χὺ χλίνίω 
σὴν σφυρηλατεῖν, ἡ σεραπεῖ ἢ: 
Ὦ ϑρόνες, γἡ βήματα, εἰςαξαῖς 

ὃς ἐν δῶ Μήφων, ἠρεμίας 
φειφάσει», τεκστιροίχονἼα “ἰλιώ- 
φὰς χευσῶν. ὕσερον υϑώτοι φο- 
Εϑλο[ηϑῆναι τόσ τοιότος Οὔννες 

δ αὺ Βαρυλωγίων ἱ ἱσορᾶσιν, ὅ δ; 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΊΙΣ. 

τ ὑπτὴ Δερκεξι ἰων πε ἀφνφών σπύμᾳ Βωώκίεξων" 

᾿Αμφοπέξων ᾿ μέοσίθ. ἢ ες Ὑρχϑρμίζω ὥλα, 

ἾΑλλ᾽ ἤτοι Βάκῷοι (ἃ μ᾿ ἐπ᾿ ππείρριο Ὑπ 

“Χώρίω ὧυ ρυπέρζωυ, ᾿ κνημθῖς “τ 

᾿Δερκέξιοι ἿΝ ἕτερωϑεν ἐφ᾽ ὕδασι Ἵ Κασωίοισι. 

7 Ἐ βαρ. 

736 
᾿ αρνησσοῖο; 

7:8 ῬγΠῚ αυϊἀεπὶ ϑογέμδ {πηξ, ἀμ] ὁ δξιγηϊι ὕγΟρε ΠΊΑΙῈ 
719 ΜΑΠΕΠΊΔΠῚ οὐαιι ἱποοίπηξ δα οἰ ΤαΠῚ Ολήρι: παγῖβ. 75. 11η- 

Ῥοίξ 1ρίος φυιΐζεμι δέρῃ! νιγι. 75) Αἰδαηΐᾳαε 
ῥοϊξ πος Μαγεῖ, χυΐχιε ἔαρεγ ἐεγγαπὶ 755. Αἰρογδηλ Παδιξαηΐ Γὰ- 
ΟΠ : ῥτορε δυΐεπι Μαγάϊ, 1733 Ηγγοδηϊαμε, Ταργτίααε : φῬοῖ 
Δυΐοπι ἰρίος ἐγαύζαπι ππυαέ 131} Μαγάιις, Ῥεεγοεδιογήπησιε ὅκ 

735. ΑΠΊΡΟΓΙΠΊ Παγησις πηεύπι5. 1η 
136 ϑεᾷ πηγαὶ ΒΑζΣΓΙ αυϊάοη 

1η ςοπίϊπεηΐα ρα Ππάεηῖ ΓΙποοίμπξ 
Ἰὰρῖ5 | Ῥαγμαι, 735 ||} Ῥεγοο 11 ἀμΐεπι αἴτει ἐχ ραγίε 

7371 ΒἈεριοπεπῃ ἰδίογεπι, (Ὁ 
αἰ πες 

γον ἢ ὃ Σιμόχῳ θ΄. ὠλλεὶ χἡ 
πολλοὶ πίςεως ἄξιοι τοῦ Οὔννες 
ἔϑυθ- ἱσορῦσι Σκυϑικὸν «ἀξιόλο- 
γον Ὅπ ὥς. οἷ. ῥηϑέντες 
Οιῶ νοι Σκύξωι εἰσὶν» ἕτω χὰ οἱ 
Κάασιοι μετ᾽ αὐτόν ὄντες, ἐὺς 
γ᾽ λύγε ἄξιον" ἐφ᾽ ὧν γχἡ ἣ 
ϑούλοστυ Καασσία ρλεί ται 5 ὡς 

ἡ ἀπὸ τ) Ὕρχωίων, Ὕρχαν 
νία. παρ᾽ οἷς "ὁ Δ᾽ φύγλων ἀ- 
ποῤῥέίειν μέλι ἡ ἱςοεία, φησί, Ὄ 
ἣ ἀμπελθ᾽ πολυφορεῖ. Ω ἡ συ 
κῇ ἊΣ ὅτω λέγεται πλετεῖν ἢ 

καρπῷ, ὡς ἐνίαι, κἡ εἰς μεδίμ- 
νός ὁξήχον]α πληϑύνειν τὸν καρ" 
πόν. ἐκέϊ ὃ χἡ τὸ ἔδυ Ὁ» οἱ ̓ Αλ" 
(αγοὶ, ποιμενιχοὶ ς ὦ εετείως 
πολεμικοὶ, ριεταξυὺ ᾿Ἰζήρων χὸ 
Καασίας" ἂν Κυχλώπει! Ὁ)". φα.- 
σὶν, ὃ βι᾽, ποτέσιν ὀυσδαΐ μων 
κ ἀπονθ-" οἷς ἡ γὴ πολλαχᾷ 
ἅπαξ᾽ απτιρέϊσοι, “Ὁ λοιπὰ δὲς 
ἣν χεὶς εἴ ποι φῆον φέρε: χφρπόν. 
ἃ πλοὶ δέ εἰσι, Χ) ὁχ, οἴδασι νᾶ- 
μὅς, ὅσὲ ἀειθμέϊν οἴσίασι πλείω 
; ἑκατόν. γλώσσα. 5. οὐδ 
χαὶ χὸγν γοεοφογ, ἐξ γὴ εἴκο- 

: σι 
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«ἡ1εσε Μα Ἰρὰς 
γϑ’ Δερζε- 

κίων τε: 

οὗ αἰφγειὸν. 

Ι ἱερο Πα»- 

γισστί), νεῖ 

Παρπαμι- 

σοί, Επ[, 

Ὄ Ῥγόρε Οὐεα- 
πηηρ {ἐῤ15πε 
ἰγιυπαίοτ]ς 

Ἱ δγρης 
1λαγβεοῖρα 
ΥᾺΏ, 

] Ρανρανε δ, 
ἢ! υεγθφοϊῆς 



1,8. 

Η ̓Αράξεω. 

σιν. ἑκεϊ ὃ χἡ οἱ Καϑόσιοι, χαὶ 
σὸν Διονύσιον, ὧν πραεῖα ἡ “γκῆ᾽ 
ἄνδρες «τινοῖ πεθοἝ απ εῖν» χη ἐ- 

τ χοντιςο ἄριστοι, ὡς ὃ γεωϊρφίφος 
ἱςορεῖ, ᾽ἢ οἷοι ἐν τὸς σρώχέσε 
“πεζοὶ ἐντὶ ἱππέων σδιωμά χεδ. 
πότοις ὃ ἀϊχιγείτονες Μάρδ, χὺ 
ὝὙρχώνιοι, Χ) Απνεθι, ὅς Τὰ- 
“πύρες φησὶν 6 γεω[ρῴφ Θ᾽» ἐρ- 
αρυδύες ὑπὸ (8 1. οἵ ἐκ γυϑαι- 
κὸς δύο ἢ τοίω εἰν,ιύμδθοι τέ- 
χγα., ἐμδιόδασι “Ὁ λοιποῦ πος 
“"μαἶχας ἑτέροις. “Ὅπ' Μάρ- 
Φι0- ὃ ποταικκὃς» ΔΡκεδίων Τε 

Τὺς ἢ μέ ,ἀνπολίζωδε, “πέρην “ὖ κελαιδονΐος “ΑΕ 

᾿Μαοτωγύται γαήασι5 ουών᾿ ῥυτῦρες ὀϊςῶν " 

᾿Ανέρες οἷς μότ᾽ ἀμπος ἐγὼ μέθ᾽ ὃςις ἔτοαιρίδλ, 

Ἐμπελασαι- μώλᾳ γείρ᾽ τεῦ Ἴ καυιοξεινώτερρι ἀλλά 
, γοῖρ σφιν σίποιο μῇφοφρνίθλ ὕβὲν ἐδωδὴ, 

Οὐ δὲ μδ. εἰσι οἶνίΘι μεϊιδήμιθ. " ὐ)λὰ )ὺ ἵπισων 

Αἵματι μίσορνίες λιδιυχὴν γώλο» δώτω ἰζϑενίαι. 74 

Ου 

739 Ἦος νεγὸ ροϊξ, ογίηΐεηι νεῦιβ, ἔγαπβ γε[ο πα ΠέΈΠΥ [{τεηλθὶ 

ἐδη1} Ατάχοπὶ 745 Μαρείας ἀεριιηῖ, νεϊοοίαπη ἐπι ΠΌγε5 ΓΑρΊεῦ 
τὰμη: 141 ΨΕ ἀαΐδιι5 πες ἐρουπεί, πος ααϊαμ5 εἰς (οὐαὶ 
542 Ἀρριορίησπεῖ : τησϊέο πλπιααδθ ἱΠΠΟίρι ΓΔ ΠΟΓῈ5 (πὲ 4“ 

743 6].Ε επϊπὶ ἰρῆς ἔπανὶς5 ἔπππιεηΠ εἴα οδι5, 7:5 Ναας [ΔΓ 
νἱῆπηι ἱπάΙροηαπι [ρορα]406] (δά σαπογαπι 775 ΘΔΠΡΌΠΗΙ ΠΟΘ 
ες Θαηάιάιπλ ἰας, ρα ας ἀρροπαηΐ. 

“Ὅπ πέραν ᾿Αρφξε φρὸς ἄγα- 
πολοὶς οἱ Μασειγξῦ), πυξικώτα- 
τοὶ γ) κακοξεινότατοι " ἔδυ» 
μέγα ὦ ἄλκιμον" παρ᾿ οἷς Κό- 
ΡΘ- ἐπελόζτησε, βασιλάμέσης 
Ἰεμυρίσος ᾿ ὧν ὑσοράφων πίω 
εἰγοιότητοι, φησὶν, ὅτι αὐτοὶς ὃ σί- 
“ὖ ὅδὶ μελίφρον( 9. ξεδμυσδεο» ὁδὲ 

᾿ αὐἷωὴ ὅδὲ οἶγΘ- μεταήμιθ». ἤ- 
“΄οῖί ἐγδήμιθ», ΎΝΝ ἵσπω Ψ ἀΐ- 

ματι μίσχρν]ες λόκὸν γίλα. 
μ» - Ἁ » ε ; 

ὥσι. «)ὸ εὐχέταὶ ὃ Διονύ- 
᾿’ σα δὰ ἡ 

σιΘ- ἐνδιαϑέτως» ὡς χἡ «πολ ὃ- 

ΑΙΟΝΥ ΣΙ, Ὁ 
χἡ ἀφγειῶν Βώκβων δδὲ πὸρ 
εἰς Ὕρχονίαν μὲ βάλλων ὃ 
λώοσαι», μέσος Ὁ ἀμφοτέρων 1 
χων δὔδ' ἐθνῶν ὁλιοσύμ9- 
τι ΤΙαρνηοσοῦ πνῷ ὕρος Β 
χοίς ἐνταῦ δα ὁ Διονύσι 
μνήται " χἡ ζητητέον εἴτε ὃ 
γεςτῆξον αὐτὸ, ὁμωνύμως “ 
Εὐρωπωῳ Παρναοστῷ,. εἰ 

᾽’ 

λέγε ξῤῥέϑη σαφέςερον. ὅτι μ 
αὐτὸς ἐγὼ, μήθ᾽ ὅςις ἐριοὶ ἕτι 
ες ἐμπελάσια αὐτοῖς. μιαῖ 

τὴ πὸ ομξευΐπι δα χἡ ὅρῳ ὃτι σ᾽ ἄλλων μελίφος 
οἶνον λεγόντων, δ σὲτον Ἐ 
μελίφεονω. Ξημείωσιωμ ἣ ἡ ὃ 
γὸ ὧδ ΤΌ κακοξεινότερος τίω) π 
ῥαλήγεφ ἀντὶ μωκρὰς ἐδέξα! 
χαϑοὶ χἡ ὁ ποιητὶὲς ἐν τὴ Οὐδνι 
οτείᾳ, ἔνϑα κἡ ἐῤῥξϑη το εἰκ 
σι. Ἰςέον ὃ ὅτι ἡδΐωτο μ᾿ 
ὑμφυγᾶν τίωυ) καπομετοίαν ὃ Διδι, 



ΠΗ ΕΕΤΗ 
νρθ' » ᾿χυιμιατίδεις, ὥφαῇρ γἡ εὶ 

ὧν φὰ αἰδοῖ. τὸ αἰδὸις- 
ς Ἰωνικῶς, ὅτω- ἡ ὦδε ἐκ 

Τῷ χακόξειν,Θ-, τὸ χωκοξειγάςε- 
Ὁ. ἐλ ἔοιχε ϑηλῆστα μῶλ- 
λον συζχώλείγαι “Ορυμεικῷ 
μέζρῳ, ἡτώρ ἄλλως ὀρϑον φεφώ- 
γαγᾶν τὸ ἔπ". ἡ ἀσφόῥητον. 
φασὶ ὃ ἄἀειξον εῷὸ ϑᾷ τοῖς 
Μαασιγότοιις ϑάνωτον.» ὅταν γη- 
ράσαν]ες συϊιωτειχοπῶσι κρέασι 
φενξάτων: ) βρωϑῶσιν: ἐμ πένχον- 
ται ἢ φωχῶν «“έρωατα" γἃ ἥλιον 

δεσογίω. ἐπιγράφον.).. Ἀὺ ἧἷσ- 
πὸν αὐτῷ Ὡυσισιν,. Ὡς πτοχςῷ» 

φασὶ, τὸ πάντων “ἌΓ ϑνη δ᾽ σώ- 
; χουσὺς ὃ αὐ τοὶϊς χὰ γαλ- 

κὸς “λῖΘ᾽. σιεήρῳ ΕΝ» 
σᾶ! ἀδὲν, ὅπ μοιδὲ ἔχοισιν. ᾿Α" 
ἔἥξης ὃ κολῶτει ὃ ῥηϑεὶς πὸ: 
παρὸς. ὡς ὠπαράξας τί) σὺ- 

Τοῖς δι᾽ ἔπι ὥρὸς βορέην Κωράσμιοι" ο 

ΕΑΤΥΩΙ ΨῬὺς. 

γέχεϊαν Δ ἐμέ ὑρῶν. γχἡ ρεχ- 
δύς". χαϑοίαῦρ χἡ ὃ Τἱηνειὸς, ὃ 
γυῦ Ξαλαξοίας γαλόρδμος, τίου 
Ὄχσαν 458 Ὀλύμπε ἀπέρῥηξε" 
δη)ὺ χὴ, χαὶ σίων ἱςϑοίαν τ γεω- 
γὙρέφα. ᾿Αροΐξης ἐρλήϑη ποτὲ 

ε σε . » 

χἡΣ ὃ Πίωεὸς, ὡς κἡ αὐτὸς ἐ- 
πρρφξας τὴς "Ουσης τὸν "Ολυμ- 
πον. ὅτε σεισμῷ τὸ πέμπη πὸ 
Θεπαλιχᾷ ῥαγλώτα διξση. {8 
"ὶ Μασαγετικοῦ τότε ᾿ἄρξᾳε 
μέμνηται χὺὸ ΑἰοῦλΘ» χἡ ἄἀρξ- 
σκεται χἡ ἐγέϊν6) ὑπὸ τὰ ὠροὶσ- 
σειν χωλεϊδος αὐτόν. ᾿Ἠρφφ,61- 
δέ φησι μείζονα υϑὺ αὐτὸν ε) 
“8 Ἴςρε, ῥέονἼα, ἐν Ματπανῶνο 

Χἡ νήσες ἔχειν μεγάλαις συχνείς “ 

ρμἊν γανμρι αν φρνρβνὴνν: 
γακ εἰς Ἐλήν» Χ), τενωγδ ενὲ ὃ 

«ρόσρίειν εἰς τίω) Καασίαν. 

Ὁ" Ο ΩΣ 
ἐς ε7ΤῚ γώ 

Συϊδιαὶ, ἧς Δ(ῷ : μέοσον Ἑλίοσεται ἱερὺς Ὡξ(Θ., 

Ὡς λιπὼν Ἡμῳδὸν ὁρίθι, μῖ) Κασωϊδια ὑ βαλλή. 
Τὸν μέτ᾽. Ὅπὲ " Ὡρροοῆσιν ̓  Ἰαξάρποωο νέμονται 
Τόξα Σάχοι φορέονϊες, ἃ  μηρκεῖς ἀλλο ἐλέϊηοι 750 
Τοξάμπής. ὠ γώρ σφι" ϑέμας Τ᾿ ἀνεμῴλια βαῦλᾷν. 
,Ἶ 

146 Ἠρς Δλιξεπὶ μοί «τὦ Ὀογέδλιη, (ΟΠογαίτ : Ροίς χὸς ἕευγα 
741 ϑιῃῃισάίαηα, ΟἰΠ}1|5 ΡῈγ πιεάϊαπι νοϊνγιε ἔχθος. Οχαβ, 71:5 (1 
Πησαρης Ἐτηοάμπι γποπίοπι, τη Οαΐριαπι [πγαγε] Διταγ. 7525 Ὁ ΟΠῚ 

᾿Ροϊΐ, «ὦ Ηπεηία Ταχαγίε ἀεσιιπέ 7565 Αὐβ 540 25 σεϊϊληΐες, 4805 
Πέπηο 4111 ᾿τηρτοθνεγιε 751 ϑαριταγία5: ΠΟῚ ΘηΙΠ 1ρ[15 [5 εἷς 
ἸΠΟΔΠΠΙΠ. Δ ΟᾺ] ΑΓ, 

Ὅπ ὮξΘ' ὃ ποπιμὸς, ὃν 
ΟΑ ἱερὸν ὥχ χῳλεῖ, ἐν τ ᾿Ἤμω- 
δοῦ ὕρες σγκὰ τὴς ΣεΙ διά Θ- γῆς 
ἙλίοσόνδυΘ εἰς τίω Κααπίδα 
βάλλει. χἡ ὅξᾳ τὸ Κααυίδα, πα- 
φῶνύμως χἡ αὐτὸ λεχθὲν, χτ' 

. Ἅ! Σ ὦ Διονισίς συυήϑεια. ὅ- 
6. ὃ. τὸ ᾿Ημωδὸν, Ἰνδικὸν» 

Α -Ὁ ΄Ὸ- ᾿ ᾿ “4 

Θεὸς Ταῖς τὰ Διονυσέ εήλδας 
« Ν δ 

δα πιγὲς πορφπωροξυτόνως ᾿Ἢ- 
μωσδὸν λξχρισ!» χανδοὼ χἡ τὸ Ἴ- 
μόδον, δα δεὶ τρῦμω τὰ Ταύ- 
ρα. προιὼν Ὁ ὃ Διονυσίθν. ““λη- 
ϑωήιπῶς Ἤκμωσε Ὄρῃ ἐρέϊ τὸ 

Φ.. ειΝ Ν οὉ-Ὁ Ἄ αὐτό. ἡ 3 Σε[δεὲς γὴ» ὦ ΩΝ 
δηαγνὴ λέγε, ὅπε ἱσορᾶσι τίω 

οἰγώ" 
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’ 

 μίσσοε, νεΐ 

ἧς ἀγὼ μ΄ σ- 
σον- 



140 

1) Φ φόνοι 

ἢ γαίνες 

ΤΟΙ͂Ν 

ἀνάλωτον Ω πέτεαν» (ἡ ᾿Α- 

λέξανδιρος ἐλε πολλὴ -ασουδὴ 
γΜ Μακεδόνων ὡς σηηνοὶς Ξεᾳ- 

σιώ τοις εἴκαζον οἱ βάρζαροι συ) 

γέλωπ, ὅπηνίχῳ τίω εἰρ χίω) τὴ 
αἱ χώσε, ἐπέζξαλον. Ἰςέον 3 ὅτ 

ἐνταῦ δά σέ «δεὶ πὸν Ὥξον, ὡς 
ἡ ἱσοοία φυσὶ, ὁ μὐῤπρ τυ Α- 

λεξάνδρε; ΄ χρὼν τὴς ἀμπτϑ 

σχίυὴς» πηγὴ (ϑυαῖθ: εὕφη τοι, 

ὁ ἄλλη ἐλαζά. πλησίον αὐτῆς. 
ΤᾺ: 

πλῷ [ ἀν τοῖο ἢ δ Ἢ μ: 
ποταμὸς, ὅπ οἱ Σάχα τίξα 
ἔχονγες, ὦ ἐκ ἄν πρ ἄλλ᾽ ἐ- 
λέ[γρέ τοξ ἀὑτής" ὅ γάρ σφι ϑέμις 
εἐνεμώλιω ( βάλλειν. ΖὍτο ἢ πάρῳ" 

εἶα, δὲεὶ 8 παρ᾿ ᾿Θμήξφῳ ἀνγεμώ- 
λια βάζειν. χἡ τὸ ἐλέζλοι Ἃ 

ἐ “Ομήρ: ὁ Διεογύσιν εἴληφεν. 

εἰπόν] -, μὴ σώ γε μόϑον ἐλῈ 

Καὶ Τὸ χοιθρί" ᾿Φρθερί πε" ᾧ ἔϑνεα βάρξαρᾳ Σηρών, 
Οἵτε βία ἃ ἄ ; ἄναϊνονς) ᾧ ἴφια μλῷν ὦ 

Δἰόλα, ὃ Ὁ ξαίνονΐες ἐρήμνς ἄνϑεα γα,ς» ᾿ 
Εἴμῳ τω τό χεσιν πολὺ δούδδι λο,» τιμήξν ἴα». κ' “ς 

δφοιῃ ἢ λομῴν δίθ., ἄνιϑεσι ᾿ 1 ποίης " 
Κείνοις θΐς " γχαν ἔρηον οζραχναων ἐράσηεν. 
Εἰδόμϑυα οὐ 

153 Ἐς Τοςατ!, Ῥηγυγίαας, ὅς ροηΐοβ Ὀαγθαγας ΘΟΓΈΠῚ, 
δονεβ συϊάδηη αἰρεγπαπέαν, ὃς Ρίησιιες οὐεϑ: 
ἀερεζζεπίες ἀείεγίας ἤονεβ ἔειγα;, 
ΟἿ ρῥγειιοίας : 1756 διηγε5. οΟοΓῈ Ῥγαίοηβε 15 Πογιθὰ5 μειδσ. 
5 Ποαυδη μια} ΟΡΙ15 ἀγα θαυ ΟοΥ αν ΓΙΈ: 

ὝὍπ Φρᾶρφι Σχυδικὸν ἔϑνΘ- φρυῶοι γὰ, (κα ϑεῪ ἡ ὃ 
βαρυτύνως, φεὸς Ἠῤεγούγοι 
Ὧ"  Φραρφὶ, ὅτὸρ ὀξυωύμδμον 6 Ἴ 
λοὶ τοῦ φύλανα.ς. τινὲς ΗῚ Φρύ- 

νθὶ γραφόσιγ, διμωγύμως ὥφς 

. ΤΟ 

ΤΟΥΣ 
4 ΕΓ ξης, ἐντὶ φῇ, οἰργν Ὁ ἃ ἧς: 

κΊον ποιήσῃς. ζῶτο ὃ τὸ ἔδγ» 
τοῦ Σαΐχος γχἡ σακέων ἢ 
νγεὲς εὐφεχοὶς», παρωνυμερδμων, ᾿ 
τοῖς. ἡἣ ὃ ἱσοοία φησὶ ἢ 

γῶ ἀεἴςην ̓  κοί πρὰ ; 
ὡϑρίαν ἀπ᾿ αὐδὸἶὋ χληϑίαι 5 
και " ὑπολέὸχ εξ φάσιν ὁ 
ζω αὐ ταῦ ὑσὺ Πῤσῶν εν 
γνειζοντας. ἀπτὸ ᾿ λαρύρων. π τι 
ἢ ὅτως ἶδτο ἱςύρης,» ὅπ’ 
Κύρον οἱ Ξάχρ ἡηήσαντες», ̓ 

ως ὑσοςροφὴς ἐκείγα ἡ 
ϑένγ)ες, διὰ μέϑίω ἀπώλον! 

Κό οςς ὃ τίω ἡμέραν χαϑ᾽ς 
ὀκείνες χατέκοψψεν, εἰγιερώσαι 
παγείῳ ϑτῶ,, Σαΐκφαν εἰνηγόράβ 
σεν. Ἡρφδδ]ος ἢ λέγει ὅπῃ ΠΕ 
σι πανῇας τοῦ χύϑος καλῇ 

Σάχῴς. 

λ 

“30 

744 Ψαῖιος δαΐθ 

155 Ψοίζε5 [λοϊιιηξ νΑΓ ἀγα 
7171} 

ὁ 4ί 
γοφφει) οἱ βάτραχοι. τὸ ὸ ὃ Το" 
χάοφι (ἔν: Ξ ὑμμοιον Χ) αἱ 
τὸ) πὲς ὀξιωίάσι, πϑιγεν ἐς Εἰ 
λέγυτε:. “Ὅπ Ξῆρές Υ βαῷ 



ὥαρν. Σκυϑικὸν, ὡς ὦ ὧν πιὶ ση- 
ριχᾷ φάσματα λέγονται. ὅτοι 
βόα; υϑὸ (φησὶν) ) ἀναίνον:Ὁ αὶ ἴ ι- 
φια μῆλα, αἰόλα ἢ ξαίνογες 
ξρήρυης ἄνϑεα, γὴς» εἰμαται τό - 

ἐσι, ππυϑυδίλας ,πιμήεντο, 
ἐοιχότοι καὶ χροιῶὼν λειμωνί δ Ὁ» 
᾿ἄνϑεσι ποίας" ὅτω λεη]α ὥςε 
ἀκ ἂν ἐκείνοις ξείσειεν ἔφγον ἐ- 
εαγχνάΐων. φασὶ ὃ χἡ πίω βύσσον 
ὠπὸ βοτάνης συμα γιός, Σημείω- 
σω ουῦ ὅτι εἰνϑῶν. οἱ Σῆρος 
ποιδ σινπτὶ ὕφη ᾿ ο)ὸ δὲ τοὺ λή- 
εὗμας ἐῶσι κατα(ξύσκεδν. ὅπ 9 
ἀσρεσμιγέϊς ἀνϑρώποις εἰσὶ κὴ 

δ υ οἱ Ξἣρές. σλον ἐ ἐμέῖ- 
᾿Μ πωλευᾶδων τὸ τμμῶ 

ἰῷ ὀπιζεφ ψαντες ὑσοχώρᾶ- 
σιν. τα ἐλϑόντες οἱ ἔμποίϑ9!. 
αὶ ϑέντες. τίω πιμιζω), ἀναχωρὃ- 
σιν" ἐφ᾽ οἷς ἔρον) οἱ Σῆρες, χὴ 
εἰ μδρὸ ἀρέσκον), λωμξάνεσι τίω 

"Ἄλλοι " ἡ Σκύϑοι 
ψνῇ 

εἰσιν 

ΤΥ ΟΡΙΤΊΓΝ Ἢ Ἵν» 
πμίω. εἰ ἢ μήγο “ὸὰὶ Ἰδρα.. φΦι- 
σὶ αὶ μακρρξιωπείτες εὖ τεὺ Σῆ- 
ὭΣ «ἰρφ τείνοντας πέρα Ὁ δοα- 
χοσίων ἐτῶν. “Σημείωσαι 3 ὅτῃ 

γος τὴ ἱσοείᾳ “ Σηρῶν χί- 
ἡ ἔξω δ᾽ “Ἡρακλείων «υ- 

λδῇ. Ἵμῆσεν γ ὀκέϊ ὠπὸ Καρ- 
ΟΝ ἐρχόυϑμοι» Χἡ τὼ φορτία 
ὑξελόντες; ὡς Φησιψ, Ἡ δ 57», 
εὐσυτύφασι χαπνύγ᾽ κ᾽ αμτοὶ ΓΝ 

εἰνείγον ἢ) “ἢ αἰγμαλξ, οἱ ὃ ὦπι- 
χώειοι ἐγγίσανες, σχέγῆον ἢ) τὸν 
φόρτον, κ τί σεν τὰ χευσὸν, κχὶ 
ἐναχώρβσιν. οἱ ἢ ) Καρχηδόνιοι ἐ ὠ- 
βάνες ὐμ' νεῶν. λογέζονῷ) τί 
ἀξίαν. ἡ χαντοιλλιοζοσουσιν οἰ ωξ9- 
σου ΉΤΟ, Χὸ ἡ εἰξισώσαντες τὸ κα- 
παλλαονέμανον 3 εἰπαγλάοσον ται. 
εὐχοίος ουὐ συμαιπλοίασειν αἱ ἴςο- 
εἰμ ἡ τέτες χἡ τοῦ Σἥξας πα- 
φρο) δδώσιν. 

Ἔ Ρ Ἃ “ , 

ἐπητΘαμ91,) ΟΥΤΕ ,ἵἜμονται, 

ΠῚ ἌΝ “ὖθα δὲ σφι ὼ δυσίωεμθ. ὁ ὀκτετεται αὐτῶν» 

Χειμερλοις ἀνέμφισι λελειμμδυη; τδὲ γαλαζ ακ5. 760 ἰροόομαν, 

Τοσῦνι Κἃ φῶτες θὰ “κρῖ κύματ᾽ Ὁ ἔασι, 
17 Φραζεο σ)" ἐκ Κόλχων ὦ  Φαάσιδίθι ε ἐς δύσιν δὴ, 

ΕἾ Ευξέϊνε ὡϑχκ ᾿χύίλθυ, δηγιλαδὸν ἐϑνεα Τὸν] Ἃ 

ἽΑχρα Θρηϊκία ςύμᾳ [(.., πο ὦ Χορὰὶς ἄρθρφ. δ Δγ; 

Βύξηρό τοι Ὡρὸ ᾧ Τοῦ» ῷ ΠΡ φύλα Βεγχείφων' 
γός 

Μάκρωνες, Φιλυρές τε; ᾿( "5 οἱ μόοσινας ἐτγεσι 

Ἄυρατευς. τ σι ἀἸχε ἢ πολύῤῥἑωες Τιβαρηνοί. 

Τοῖς σι ἔπι, ἃ ̓ Κάλυξες συφελΐω ᾧ ὦ οἰ πηνέα γα 
Ναΐνσιν, μογίρϑ δδαηλζτες ξ ἐργα σιδΥρυν᾽ 
ΟἹ; 

Οἱ (ω τξῃ, βαρυγδάπυισιν ἐπ᾿ ἀκμοσιν ὁτηῶτες, 779 
Οὐὔποϊς ποιύοντιαι "2 τ κὲ κὶ ὀἰζυίρι αὐγῆς. 

158. ΑΠΠ τίοπῚ δον εἴα Πιηξ πυπηογοῇ, αὰϊ ροβηάεης 779 ἵ Ἐχίγε- 
τηϊξαϊος : οἴγοιτι νεγὸ 1ρίος ΓΕ Π]5 απ) ὑθηὶ ἱπίείϊαπέ, εἰ ροῦ- 
τοίζα, 759 ἩΥΡεγηΐς γεηΐι5 οδ᾽εζζας, αἴχῃς ρτδησδιηιδιι8. 175) ΤΟΣ ερίσηρεπη. 

48:- 

τι 

Ι! νἱἀ, ποῦ. 
ἴπ νυ. 821. 

 Εκίγεραξ. 
οὐ δὲς γατ! 63 
δά {ῥῖεν- 
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Ἶ σραϊοράο- 
φιϊα γερο. 

ὙΜὨοΙ)παο], 
ῬενθΥ- 

αὐδοπι σοπίεβ. οἰγουπι ΟλἤρΙα5 απάας Πππέ, 75: ΟΒίξινᾳ δὐξεμὴ 

Ὁ Οοἰοῖς ὃς ῬμαΠάε δὰ οοσαίαμη 7811, 

[Ππταϑ ] ἘπγΠΠΔΓΙΠῚ 

ΤὨτδοϊπ πὶ Οἰ ΠΠΠΠῚ, 

71ο Οἱ αυϊάεπι σαν! Πᾶ5 [ σγανητεηα5 } δὰ τποπάος ἴλη 

τι Νπησίλπι σεΠαηΐ ἃ Ιαϑοτεὲ ὃς αγαμηπα συαν!. 

ὅπ ἐν Ξκύϑαις ϑυσήνεμιίθ᾽ 

ἐμτχέτα χθὼν» κχειμεείοις εἰνξ- 

κοἰιελελειαμδθη ἡ χαλάζαις, ὡς 

χα ἀνότεεο, ᾿γεδηῆα,,, τας εν 
σε ἃ ὦδε τὸ ἀνωτέρω ῥηδϑὲν, 

λείποισι ἢ γχᾶαν ἀὠήταις ριμμε- 

εἰοις, ὧν πιὸ ἐπέϊν, χθὼν χεῖμε- 
εἰοις ὠνέμοις χελεμυάμη. “Ὃ- 

π δυπχώτερφι Κύλιχων χἡ Φσι- 

εἰς, Εὐξείνε αδεὶ χελ"» ἴλω- 

οἷὸν, οἱ Βύζηρες, ἀφ᾽ ὧν, χὰ λι- 

αἰῶ Βυζηεικός τ οἱ ΒΕ χειρες5 
Ἰποντικὸν ἔϑγ,6.. Χ) Ξκυϑικόν ἢ 
ἔπ "ἢ γχἡ οἱ Μάκρωνες, χ) οἱ Μο- 

συϑοικοι, χὺ οἱ Τιξαρίμυνοὶ, χὺ οἱ 

χάλυζες. “ἰεὶ ὧν κάτω λέλεξε- 
) ε Ν »5 

-ὠ-« ὍὋὍπ ἡ Χαλκὶς ὠρδόρῳ χί 

σὸ Θράκιον “8 ΠΠύνε κέΐτω ςό- 
μὰς ἤχρυυ ἢ γὴ υ Χαλκησὸ- 

, “ ͵ ν 2 Ἕ 

γίων. ἧς Χαλκίδι" τὸ ἐϑνίχον, 

οἵ Χαλχκιδέὶϊς. ἐρέξ οὐ αὐτὸς ἐν 

ποὶς ἑξῆς, Χληκιδέες αδεὶ ςὅμα 
γεῶαν ἔχοισιν, Οὐ δὰς ἐς ὠγτισέ- 
ραν Βυζάντιον εἰσορόωντες. τέ- 

σὰς τυφλὸς ὃ χρησμὸς ἐχώλεσε. 
εότι οἱ τίω Χϑηκίσω κτίσαντες 
Μεγαρές ἐντοαῦ ϑῳ παρόντα πλαῦ- 
στιϑ]ες. γὺ ἐφέενῆες κωταοεῖν σίυὶ 

; το τσ 
σποεὲ τὸ Βυζάντιον ηἰω. εἰ-θ 
λογῇο. τίωΣ λυτροτέεαν τῆραζων. 
χἡ Μεχίζυζθ- ὃ μαϑὼν ὅπ ξ- 
»ηαγχοίεχα, ἔτεσιν, ὡς φήσιν “Ἢ- 
εθοτος, φοφΤΈξ9ι Βυζαντίων Χϑη- 
χκησονιοι τίω) χώραν ἔκτισεν, τὰ- 

Ν Ὧν» » 
φλὰὺς εἶπε τούτον τὸν χρῦνον σμ- 

ΝΡ ΔΝ 5 ι ἃ κα Ὁ 

τὸς εἰ). 4 γὼ ὧνχ εἰ Ἐξλέπον; Τὰ 

χαλλίον Θ- τόπε πειεθν] ὃ. ὦ 
ϑείλοντο τὸν αἰοῴονα. ἔξει ὃ 
αἰδὶὲ Ἑὐξοιαν, ὡς τορϑερβεϑ 
Χϑηχὶς, ἥ φοότερον Ἑὐζοιω κα 
λέρμβόη " ὅϑεν χἡ Χϑηκιδιυχῷ πὸ 
Εἰώ5 «ἰδφὺ τιὸ κωιωμῷ. γἡ οἱ. 
τὴ Σικελικὴ ὃ κώμῃ Χρηκιδὲ 
σάτων ἀποιχοι δ ἐν τὴ Εὐζεοὶ 
Χϑηχιδέων. ἱςορξτωι ἢ χὴ σιο 
6 χἡ χαλχοῦ μέταλλα εὖ 
πὶ πίω Εὐζοϊκία) Χαλκίδα, 
ὅτι ἄριςοι κεῖ σιδηραργρί. 
ὅχῃ ἃ μόγον ἐμέ πῳοῶτον ὧφ 
χϑηκεέῖα, ἀλλὰ Χἡ ωρῷτοι χὸ 
κὸν ἐμέ! ἐγεδυστυΐο Κρῆτες αὶ 
Διός. εἰσὶ ὃ ἡ ἀλλσλν ὡς τῷ 
γεόφη. Χϑηκίθες" ὧν μία χἡ 
Αἰτωλιχὴ, εἶφ᾽ ἧς τὸν ᾿Αχελῷ 
ῥέειν εἶπεν ὃ Διονύσια. 
χὺ οἱ μάκχρωνες ἔ 7) Ποντῖχϑ 
Βεχείρων νοτιώτερον. τότος ν᾽ 

Ξάννυς φαμδρν ἰδιωτικώτερον 
Τζάνες, ὡς ὦ τίυ) Κι σωνί 
κοτζιωί  κ τίωὐ χώραν 
Δ Ξάννων, Τζανικίωδ λ67 
σιν οἱ τίμὐ φρῴσιν. Ἰδεωτ οἷον 
“Ὁ;»» τόὸ Μοσυμοίκες “πὗξαφ 
ζων ἢ ἐτυμολογὼῶν ὃ Διονύσί 
λέγει μῶσυυας ἔχειν δέρατει 
ἤγρυ» ξυλίνες. ὅτοι ἢ ὠπὸ ὃ 
εἴων ζ 
ὧν. 

΄ 

Η) 

οὐτὰὲς ὀνομάζεςς. Ξενοφῶ ἢ 
ςέατι δελφίνων χρῶτα τὸς Μί 

Ι͂ ε Ὁ ε ερ ᾺῺ 

συμνηίχιος ἱφορῶ, ὡς οἱ “ΕλλίΩΕ 



ΠΡ ΌΡΤΙΉ 

ἐλαίῳ, ῃ κάρυα στολλοὶ ἔ- 

, πὶ πλατέα, ὅχ ἔχονται “δα 
φυΐι : ἡ (ἥτοι φισμίω) ὅϑδεμίαν. χὺ 

εῖϊδεις αὐτός ἘΠ φησὶ σιτάτὰς, 
πεϑραμρδες χαρύοις ἐφϑοὶς, ες 
παλὺς, ἡ λώκὸς σφόδρα, χα ὁ 
πολλῷ, δέοντως Ἰσάς τὸ ἐμῆκος Ὃ 

πὸ πλάτος Ὥ;. ὦ οἶνον παρ᾽ αὐ- 

πος λέγει εὐεἰσκ εἶν, ὡς ἄκρα- 
σὸς μδὼ» ὀξὺς ι σὺ αὐὐφηεό- 

τητος ἡ κεραιϑεὶς ἢ ὃ, ἐυώσης σε ἢ 
ἡδύς. λόὐκοὶ ὃ πάντες» φησὶν, 
εἷ ἄνδρες δ αἱ γυναῖκες. ,βαρ- 
ἐκ πι᾿ ἢ οἱ ὀκέί, ἐν ὄχλῳ 
μὰ ποιουῦτες ἅτ ἄν τινες ἐν 
ἐρημίᾳ, ποιήσειαν " ἐν δὲ Ἰ.- 
ναι. μόνοι. τράβοντες ὦ ἀρ ἂν 

ἶ ἀλλήλων ἰόγῆες. "Ὁ ἢ γὺ (φη- 
χὺ ἐγέλων, ΕΞ ἐε; εελέ- 

᾿"" γἡ ὠρχουῆτο, ἐριστίυλροι ὅ- 
πρὶ τύχοιεν. “Ὅπ οἱ Τιξαρίωοὶ 

(ὃς ἡ ἡμέϊς Τιξρᾳνὸς φαρδὺ} πὸ- 
λύῤῥιωξς εἰσιν, ὅ ὅ τὰ πολυσοΐξα: 
Το! πολυϑρέμεονες. οἰχξσι, δὲ, 
χαϑεὶ ὦ οἱ Χϑηδαῖοι, μέχοι τὴς 

μικρξὶς ᾿Αρμδμίας» καυδεὶ χὴ ὃ γ- 

ὠγραφ᾽ φησίν. ἐφ᾽ οἷς οἱ Χά- 
ΕΧ εἰσι, τυφελίυ) "ἡ εἰπηνξα 

δ οἴκουντες, μιογεφ «εέαη- 
Τίς ἔργα σηοῖήρε ᾿ οἵ βαρυ[36- 

ποις; φησὶν, ἐπ᾿ ἄπ μοσιν ἑςῶτες, 

᾿ ἔποτε ́ σπονον χαμάτα. ΤδΤὅς 

ποῦ Χάλυζξας ἄλλοι Χϑείες ς- 

᾿χῴλεσων» ν οδ «δέ εἰσι Ποντικὸν, 
᾿ Θῥιμώσοντ) ἐφ᾽ ὧν 

᾿ 

εθς, φασὶν, 
φύματα ἐπωνόρϑυθ-. 

ΕΥ̓ σομώματο. δεν χἡ Χα- 

ἱκὸς χγώςων". πλεονασμω 
Ἄρτι ἩΡΟΟΝ δ ἀργοῦ 

Λυχόφρον!, ὃ ὡς ἀείσε σιοβήρε. 
κῃ ῥῥιανὸς δὲ ὅτω φησὶν, Χά- 
“λυξες πρῶτοι ἀνθρώπων αἰ- 
ἦν ἔχεσι “ηκασαϊς σί δ." 
Ν εν. τξαίφει δὲ ἢ ΑἸούλ . 

ἐξ τὸν τοι τον εἰ ραδας Ξενοφῶν 
ὁ δὲ ὀλίγος τε οὐτοὶ ἘΠ λέγΆ; 

να Χὰ.-} 

χὺ Μοσιυωοίχων ὅσηχόες " 
χἡ τὸν βίον αὐδάδ ποὺς “λείςοις 
ὑπὸ σιδορείας τ. οἱ δέ φασιν 
τὶ ὅτοί εἰσιν οἱ ποιή - 
τὺ ̓ Αλίζωνοι ἢ Ἵ ̓Αλιζῶγες" ὧν 
ἡ χέν “ΟΦ. χἡ ̓ἘπίςροφΘ", ὧν 
Ὦ, ἢ λία εἰἀτοιλλχαι, ἔχει πολ 
λεὶν» ὡς χὶ ̓Ομήρῳ εἰοκέϊ, ἔνϑα, ὧ- 
πεμφαίνει χἡ "Αλυξας Ἔ) αὐτδῦ) 
λέγων»᾿ Τηλόϑεν ἐς ᾿Αλύξης.. 
ἰ- ἢν Τηλύϑεν εἰς ̓ Αλύξων) ὅ ὅ- 
“ ϑὲν ἀργύρεα ὄξὶ ρέϑλη. ὡς ἢ 
μετειχεϑείσης τὴς γραφὴς ὕξερον 
ἐφ᾽ μέρ, ὑπὸ τῆς ποτὲ Χαλύ- 

(ης εἰς ̓ Αλύξίω" ἢ ἢ ἀνάπαλιν φῇ" 
πέϑτερον μδὸ ὠπὶ μήρκ ᾿Αλύ- 
ἔων λελομάμων, ἀμεταστεσόντων 
δὲ εἰς Χάλυξας ὕςερον. ὥςεῇἢῬρ 

αὦ πάλιν οἱ τοιούτοι, Χάλυξες 
ἐμ τὴς χλήσεως, “φασὶ, ταύτης 
εἰς Χαλδαίς μετέπες,» χῴταά 71- 
γώ, λέξεως αὐδαφϑοροὶν, ἢ 
ποίησιν, ἐφ᾽ ὧν χἡ ὥσθ. Χϑη- 
εἴα ἐλέγετο. χόεᾳ δὲ ἐΑρρμϑρίας 
ἡ ΧϑηδΥαγ ὃς μέχρις ἡ Ἰπονπκὴ 
βασιλεία. “σὺ δὲ ὠμέϊ σὲ» Χάλ- 
δὲς λέγε ὀπηιχρατέϊ ἢ συνήτ 
ϑειώ δυσυλλάζως, ὅ Χαλδὰαίες. 
Χαλδαῖοι γὼ χεισυχλξως, οὗ 
ποτὲ διὸ Χηφίνες, ὡπὸ δὲ Πἢ- 
σέως, Πέρστα  Χαλσιεᾶοι χλη- 
ϑέντες ὡπό τινί Χαλδεώσ, ὅν 
φάσι τέταρτον δὴ δέκα (ἤγριω 
Τεοσοιρεσχ αι δέχατον) βασιλέα μζἢ 
Νῖνον γδμμύμϑυον. πίω) Βαξυλῶ- 
γώ οἰχίσοω, "ὦ τοῦ συυαχϑέντας 
χαλέσαι ἐφ᾽ ἑαυτοῦ Χαλσαίες. 
λέγον.) υϑῦτοι «ἷδά τινῶν χἡ οἱ 
πἰεὶ Χαλκίδα, Χάλοει, Χαλόξᾶος 
πεισυλλάξως. χα Δικαίαργον. 
Ἴςεον δὲ ὅ π ξ΄ ̓Αλύζης. ἢ ὧς 
᾿Αλύξων, ΠΡΕΣΚΟΣ τίω γκα- 
φίω) εἰς Χάλυξας λέ γον Τας,. ἢ ἐ- 
νάπαλιν μετα ποιηϑίμ)α χπὸ Χα- 
λυύξης εἰς ̓ Αλυζίυ, Φδᾳπϑέα- 
σι ; νὸ ἀλλα ὀνόμα ται ὠγλαηβό τα 
ΧΩ ματαγωγίωὶ κλήσεως, οἷον οἱ 

παρ᾽ 

1 
ς 

ς 

ς 

“ 
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τ Γιοποοίγ- 
γα) ν.«(ΟΠ]- 

ἢ ΘΙΠΟΡΕΠ. 

τὸς 

ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ 
παρ "Ὁ κήρῳ, φασὶ; ΣΞίνπες Θεᾷ- 
χες, Σίντοι ἐχλήϑης, ὃ ὕσερν, ἐὶ ἄτα. 

ὁ ᾿Αργιλύχῳ Σάϊοι, γὺ πάλιν 
Ξάπω. ὥςτε δὲ τὰ ΒΡ ΝΞ 

Λό κὸν ὑ 

Καί μιν᾿ 
Ζηνὲς ἔ ἐφη μοσυμύγσιν. Ο 
4 

11: ος δυίε ρος, 7 Αὔγτγια ἀσσείζιο 
113 1Ἴ᾽ Απλαζοηιάϊδιι5 ὃ τηοπΐε Αὐπιθηϊο 774 Αἰδ8 

[ΠΠΩρΙ4ΔΠ.7 ΔΟΩΠΔΠῚ ἹΠηΠΉΙΠΕ δ. ] Πσοίπι5 ΤἼογπιοάοη, 775: ( 
“αοηάπι εἰγαθαπάαπη ΑἸΌΡΙ ΠΙΙαπα ἀχοεριέ δίπορεη, 775 Αἴς 
Ἰρίατη πλοοίζαπι {πα ΠΟ] ]οσαν!ξ 1ῃ τορίοης, 777 [ΟΥ]5 ἹπΊρεΓῖο : ἢ 
ΘηἰΠΊ ΘΟΠΟΙ δ᾽Ει15 Τποιη! 778 Οπριάτ5, ἃ ραίγια αράαιχιξ την 
719 Α αι εἴα ᾧ αὐῦϑεπι σοσποπγίπειη Ποιηῖηε5 Παεηΐ, 

ἱεπίᾳ εἰς, 

ὍὍπ Φ τοῦ Χάλυζας ἡ ἥ τῆς 
᾿Αοσυείας χιϑονὸς φεϑχσις ὧν: 
πέταται ̓ ἔνϑα χἡ ὃ ΘΡμώδων, 
Σχυδικὸς κατοΐ τινα ποτοιμ(ὃς, 
ὡτὸ τὰ Αρμϑρίε ῥ ῥξων ρας, τοὺς 
᾿Αμαζύσι λόνχὸν ὕδωρ περΐησι. 
δ ὡς ὃ ἐγυάλι" ὁ Θῥμωδων 
λέγεται ἡ ὄχ ὅχι αὐτὸς τοιἅτος. 
εἰλλ᾽ ὅτι μιἴχιμιοι αἱ τἄτε πίνε- 
σαρ ᾿Αμαζόνες " τεὶ ὧν ἐἰρη- 
πῶ μδρ "ὁ ἀνωτέρω, κὶ μ ἢ τπαιύ- 
Τα εὲ ῥηϑήσετω, λήγει δὲ Χ, 
ὅτ! ὃ σὠτὸς Θϑμιώεων χὺ τίω 
᾿Ασωπίσια Σινώπην πλάψω, 
ἐδέξατο, ἢ ἤχρυυ τίωὴ ϑυγατέρᾳ 
Φῷ ᾿Ασωποὺ τίω Διὸς ἐρωμέ- 
νίω. αλαρηϑέϊσει γὸ Διὸς βελῆ, 
ὅχ ἑκοῦσα παρῴχησεν ἐκέϊ. 
ἧς χὦ πόλις σδοραφανεςοῖτῃ ὃ δμώ- 

νυμος αὐτὴ ἡ Σινώπης ἡ λε- 
γρμδϑη χἢῷ Ξιγωπικὴ γεῤῥύγνησος, 

ὃ μέτ᾽ ᾿Αοσυρλης᾽ Ὡρρχυ σις ηϑονὸς ὀκπεπλθν Ν 
ΤῊΣ ν᾽ δ9 ᾿Αμαζονίδϑοσιν εἰ τ ἢ ἴμο. ̓Αρμδυίοιο κ᾿ 

᾿φερίησιν ̓ Φνυάλιθιε Θερμώδων, ι 

“Ὃς ποτ Ἴρ ὠλωομένίω ᾿Ασωπί δα" Ἔ δέχ!ο Σινώ; ͵  

᾿ἀκησεμένην σφέτερ" πουρεναίοσοι οχρῃ ̓ 

"ὦ φιλο τὐΐθ. ὁ ἐραννῆὴς 

ὑγόων» πουτρὴς περόσφισέν ὀχ ἐϑελυξ. 

Ἐκ τῆς ᾧ “ σἰολιεϑεον ἐπώνυμον ἄνδρες ἔχεσι, 

ϑνιχαὶ ὀνόματι διαφόρως παρ 
ποιήϑυξ,» ἕ ἕτω γα πὸ δα Φρυγῶ 

γ0, χἡ Βρύγες, γχἡ Φρύγ 
ἐχλήϑης οἱ αὐτοί. ; 

Ὲ 

Γαρσεγδί 0} ἔευγῶ ἔ 

κτίσμα, κατε τινας, ΚρΙΤΙΦ, 8 
δρὸς Κώς" ἧς, χα Διύδωρ! 
ἄποικος ἥ Τρᾳπεζᾶς, πόλις 
ληγὶς, «πρὸς Τὴ φ Κύλχων 
ἐῳ κειμ ἤη. ὃ 6 αὐτὸς Διῦς 
εος χἡ Μιλησίων ἄποικον 7 
Σινώπην λέ ἐγεῖ; μέγφον ἐξίω 
ἔχε ὧν ἡ Ὁ τὰ Μιϑριοὰ 
βασίλεια “8. πρὸς ἱῬωμαίες δ 
πολεμήσα!!θ:. Ξενοφῶν 
ἰςορήσοις χὺ αὐτὺς “σὺ Ξινω 

οἰκεῖν μδὲ ἐν τὴ Παφλαΐονη 
Μιλησίων, δὲ ἀποίκες Ἐῶ. φ 
"ἡ ὅπ, Κοτυωξὶ τῶ ὦ Κέρᾳσ 
ποι χἡ Τραπεζάνποι δασμὸ , 
Φφέξον τοὶς Σινωσεῦσι ᾿ λφ: 
χἡ ὅπ Κερᾳσὸς σόλις “λλί 
ὀπὶ ϑείλαα5γ» Σινωπέεν ἀπ 
κΌΣ ἐν τὴ ἢ Κολχίϑι χῶρῷ. 
ἐῤφδοτος “ὲ Ἰςορέϊ ὅπ Κήμμμεξ 
φόὐ γο)ες εἰς ᾿Ασίαν τοῦ ἜΣ 



ἘΠ) χεῤῥόνγησον ἔχτιᾷ,» ὅ ὅ- 
Ὁ Ψἷ Ψ ἀαιόπῃ; πόλις “Ἑλλὰς 

κέζται. ὃ ὅ. γεωροέφ( Θ᾽ φησὶν 
ἣ Ξινωπίτε χόφα χὴὺ σφέν- 

γον ἔχει, ᾽ὴ ὀφφχόφυον φύφ᾿ 
ὧν αἱ᾿ ράπε οἱ πέρμσοντοι. 

Ἄ ἢ τῆς 75 ᾿Ασωπῇ »υγα )ς 

πῆς ῥηθείσης Σινώπης φασὶν, ὅτι 
αὐτὶ κἡ τὸν Δία χἡ τὸν ̓ Απύλλω- 

ἡπάτησε» τίω παιρσερίαν αἐ- 
ἥσασοι κατ᾽ ἐπαγελίαν μιϑοΐ 

ὑσ᾽α,5 Κ) ὅτω κατοισυφισο- 
Σ ἐρᾳςοὺς «εξιώταιταει. 

ν 

ν 

τδῦ 
τ Ὁ “ὑατούόνδροι παρϑενίαν τὴ 
ξ ὠρϑύν, πεν τως ἑαυτόὺ Ὁ "γί: 
Ἐ' με ἰπέχλει,. “δ γ7ες μϑρ γὸ» ᾿ 
σὶ -λαὔσον Ὁ " , συ, δόντες » 

ἀὔσον(). ἢ κἡ ἑτέρως ὅτε 
τίω παρϑενίαν.». συμθλ 

Ὰ) αὐτὴ" πῶς ἙΝ ἐπι ἐὼν “ἢ 
παρϑέγον ἘΡν ὅτε αὖ πίω) πορ- 
δ ὼ αὐτῆς οἰφαμρόρϑμοι συ- 

Ψέλδοιεν ὧν. ὅ ὃ σ)δασι ̓ τὸν 
τὰ Ἰςέον ; ὅτ! παροὶ τῷ ᾿ 
Διονυσίῳ Ξυεία, ὑϑ λέγ) ἣ 
αἰεὶ τὸν Δίξανον "ἢ τὸ Κάσιον 
Ὁρ(Θ, χἡ πὸ ἐκείνων ἀνώτερῳ, 

ς δῷ πδελ- Σινώπην. ᾽Δου- 
Ὶ 3 δα τὰ "ἃ αὐτὴ λοιπὸν 
᾿. «δὶ Σινώπην γἣ» ὡς χἡ ἐν τοὺς 
φξης φανήσε!). Ἡρ9921Θ᾽ ἢ) οἷ- 
δὺ μδρ χκὶ αὐτὸς Συοίαν τίω πα- 

2 Διομισίῳ: λέγᾷ: Ἂς 
ων τὸὼ Ὡεὶ ϑοίλαοσαν Συείες 

7 ΤΩΝ ἱορεῖ. ἢ χὺ Παλαιςΐνές 

. Χἡ) ἔϑνη δέ τινὰ φ᾽ρχκεί- 
Εὐξείνῳ ὅ ὅτῶως ὀγομκαῖ- 

᾿ λέγων ὅ7) Σύεϊοι οἱ «δεὶ 
υἱογ7α, ποταμὸν τὸν χὺ 

ἔγιον.» "Ὁ Μάκρωνες οἱ τῦ- 
δ γιο  ερίφΘ- 
οἶδε τὸν «ἑἰεὶ 

χὺ τίω) κύχλῳ, ἔν- 
ἘΠῚ ΝΊνΘ᾽ πόλις» ἡ Νίσι- 

᾿(ἐς" ὕπε χὶ ἡ «εἰς εἰνωτολεὶς 

Ἢ Μεσοπυτὸ μίας κειμβδη, ἢ 

; ες Σύρε: χὺ Ξυείαν ΤΙἀλαμ-᾿ 

ἝΩ τὸ μδὸ Σύς", τὸ : ἘΠῚ 

ΠΕ ΡΙΉΤΗΣΙΣ 
“ λελομάνη ᾿Αφεοαζίιυὴ αον, ὅ-. 
: τῶ χαλερδή. εξ τὸ δυς)ά- 
ς (ατον δ ἐκ τε ὑδάτων" Σύ- 
“ ρός ὃ ἰδίως χα “Ὁ 2 τοῦ 
“ “ἑεὶ Κιλικίαν χἢ ΑἸγυηῆον χὴ 
. Φοινίκην), χὰ ποῦ Φεὶ ἐθξες 

νον ᾿ ὧν μέρ: οἰ δαιμᾶμ χὸ 
Α Σινωπεῖς. επετείνετο ἔν: δι), 
πὸ δ ΔΑΓ Σύρων ὅ ὀγομᾷ τὸ ποιλομὸν, 
ἀπὸ Βαξυλωνίαι, μέλει ποΐ 
Ἰωικοῦ κόλπύ, καῷ κέίδεν ξως 

{ὰ Εὐξείνα. οἱ γῆν Καππείὁο- 
» οὀμφύτεροι, οἵτε ὸς 
Ταύφῳ, Χἡ οἱ φῳοὸς τί Πέν- 
τῳ, Λαὐκόσυερι» φησὶ, λέγον- 
τῶ" ὡς τινῶν χὺ Φπικεχομ μέ" 

νῶν πίω χόϑαν. χὰ, Ἡρφϑεδ- 
σὸς 5 ὅτω βόλετοι, λέγων» ΟΣ 

ς Ξύφρι ἐσὺ Πρσῶν͵ χκῴλου" ) 
,ς Κατπαϑόχρ, " πάλιν Καπ- 
ποιοόχοω, ὅς ἡμεῖς Ξυοΐες χα- 
λούΐωβμ. ᾿Αῤῥιανὸς 9 τυ πὐϑΣ 
Μεσοποτειμίαν᾿ Αὐσυείες λέ γὰ 

ῖ ὧν οἷς φησὶ δ ποὺς Εὐφρο- 

, Τῇ ποταμῷ ᾿Αὐσυοίός, ἔς Τε δὴ 
Νῆνγον χὶ Βαζυλῶγα» χῳϑ᾽ ὧν 

ς 

: ᾿Αμαζότες ἐςρατάυ τ, Εὐρυ- 
, πύλης ἡγεμένης αὐ δύ. Ω τόν 
, Κασπαοδχας δι ὅσω πυτὲ 'ςῃ- 
ἊΣ λέγεῶζ, ἐν οἷς φησὶ Καπ- 
᾿ ποίδοχα, πολσα, Νινύε. ς ἐφ᾽ ὅτῳ 
“᾽Αασύεχοι μιετει( αλόντες τὸ ὄνο- 
“μα, Κασπασδόχοι Θνομιαόδησεν. 
᾿Οππιανὸς ΠῚ Ὁ τέσ «δεξὶ Τίηριν 
᾿Ασσυείες καλέΐ, ὃς ἡ “πολυγύ- 

γοάκρις ἱςορέϊ. Ὅπ 9 ἄλλοι πα- 

(οὶ τὸς Σ Σύρες οἱ ᾿Αοσύφμοι, «ἴν:- 
λοὶ χἡὴ Ξενοφῶν ἐν τος “Ἑλλίω- 
κοῖς. ᾿Ἡρῤον]- Ὁ δοκεῖ ἀγήν 
αὐτοῦ εἰς ταυτὸν; ὧν οἷς φησὶν 
ὅτ, ᾿Αατύοιοι πὸ μὰ ᾿Ελλήγων 
ἐχαλουῦτο Σύριοι. ὑπὸ Ὁ βαρ- 
ξάρων ᾿Ασσύφιοι ἐρλήϑιξ, ὡς 

ον σ. ἣν Ὁ 

“δ, ὥνν, δὺς δὴ 

ς 

΄ 

«. 

εὐ», λέξεις “Ἑλλίμωυεγῴς " βάς- 

ξαρον ὃ τὸ ᾿ΔασυφιΌ)-. χῃίὃ τοῦ 
9έ ΤΙ ῥινὸς κα ἃ τί) Σιδωνίαν ϑεύ- 

Λρυοστί 

σι δὶ πΎ  ἡ ἌΦΨΥΝ Ν ΌΝΝ 

Υ 
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᾿᾿ “Ἑλκομένε. 

Ἷ ΤΡεν 0. 
ἄορι: 

ἌΥΣΊΟΥ 

λαστιν9 ἥγριω, πίὼ ἂν τὴ Φοι- 

νικικῇ Συείᾳ, ὑνοιιάσας ᾽Αωυ- 

εἰων ϑχύλασσαν. ᾿Πλόταρχος 3 

υὸ αὐτὸς διιοίως τῷ γκοϊξάρῳ, 
ἂν ὥρῳ λλήλῳ χινὸ, ἐν ῷ τὲ σε" 

οὶ Μιϑριδότε͵ κει τάϊ. ἐμφαίνει 

ποὺ αἶξε Σινώπην δυδαὺς Σύ- 

ρός λέγ. φησὶ γὸ ὅτι τίω Ξ- 

γνώπην, Σύειοι κο]ξίγον, ὑπὸ Σύ- 

ος γερνότος Ὁ ᾿Απόλλων 6), ὡς 
λέγ)» "ἡ Σινώπης τὴς ᾿Ασωπί- 
δῸ-. Ἴςέον 5. ὅτι ΧΕ! “δὰ π- 

λαιὲς τῷ ᾿Ερῳτοϑένες 
ἸΑασυρες οἱ ̓ Αασύεμιοι λέγονται, 
ὡς "ὦ [2 τότο ἐῤῥέϑη,. ὑπὸ ἐυ- 

ϑείας τὴς ὃ ἼΑαυρ. δ ὅτι οεό- 

»υσιν ἐχῴλοιι οἱ πολαμοὶ κυείως, 
τίω πεόχωσιν ἢ «πτεόσχώσιν λέγ0- 
υδίων, ἔγϑα «ὴ ποταμὸς ἐπειχό- 

Κείνε σὶ᾽ ἂν ποπειμθὶο  σδεὶ κρυμῷ ὑδόαρ, ὀαϑαν "ὃς 

" Τέμνοις κρυφαίρλο, χαθαρὺν λίϑον. Τ᾿ οἷαι "τε ποίανία 

᾿ Ἔ δεῖς 3 τ ω ὑδα πόεοσδρ ἴ [ἀσισι"ς 
Ἴρας δι᾿ ἑξείης χουόλοφρν ἢ ῥοον εἰς ἅλῳ ἀῶ. 
Χει μερίίω. “ 

Τῷ δι᾿ ὄπιμορμώρυσι ἡ βοαὶ 
"Εληχόμδυδι βορέζω δὲ; Καραμ ἰδὸς ἐγών ἌΡ 

᾿Αρξαμϑυαι πὸ πρῶτον οὐπ᾿ θρε. Αρρμϑδυὶ 

789 Ὁ Π||ΙῚ5 απξεπι βαν!! οἴγοα ἔτιριδας στρα 75: ἀρόνβὴ ον εἰς 
ΙΔ ]ΠῚ ἰδριάςεπι,, ψοϊα σίαςσϊεπι 785 ΗΥΕγπαΠῚ: 
ἃς σατο θαπ ἰαρίπι. 183 [γἰς φαΐεισι ἀοίπσερβ Ππηρι 15. 44 1145. 1 
τατς πητεῖς, 184. Ῥοίς μπης νοτὸ τπυγπηαγαπέ Ππεηΐα αἰ γῖβ ἢ 

τγαππηξυν ΒΟΓΘΔΠῚ γψεγίι5, (ἀγα Ὁ]ΠΔ ΡΓΟρα ΡΙῸ 
τηοπίογιαμι, 786 Ἐχοτία ῥγιπῆπὶ ὃ τηοηΐε ΑΥΠΊΘΠΙΟ. 
ΨΙ, 785 ΣΤ. 

ὝὍπ αδεὶ τιὶὶς Τῷ ΘΡιμώδον- ς: 
τος χρυμώφεας ὄχβας χέμοις ὧν 

χρυ φοίλλε λίϑυν χαϑει ον. οἷο 
πείχυίμυ χειμεείαν " εὑρήσεις 5, χἢ 
υὑσδαωτόύεοσαν ἴασιν, ἑτέραν Ἔσειν 
πίχα ὥρᾳ τίω) ἱφορη ϑέισαιν [1 
μικροῦ ἡερόεοσων. χἡ ὅ ορῳ ὅπ λί- 

ὃς εἶδ: ὃ μετωνιμτὸς κρύ- 

ἣν“ 
ἈΡῸ Η 
Ὁ 

1 

.ῇῷ ἑ 
ἱ 

᾿ 

ωαδμ.- Ἰχυὶ ὑτοτί σε τυλ. ὃς; Ἕ 
ΝΩ͂ΛΘ᾽ «δὶ τίω) Αἰγυηῆον. « οἱ « 
αὐτοὶ λέγυσι χἡ δ' τόπον δ σελ δ 
Ξιωσαν ᾿Ασσυείαν, τοῖσι ζω 

φεύχυσιν ἘΏ “Ὁ “Αλυθ᾽" γῇ δ 
εν ἀυτῷ τίωΣ ἐμέ γώ, ὧς 1 
τῷ Νείλε τίωὐ Αἴγυπῆον. ὅπ ; 
ἢ να ἀ ἄλλα, πολλὰ πεόγα, χα ἢ 
᾿Αῤῥιανὸν» ποτα εἰσὶ ποιῇ “ 
τα" δἧ, πὸ ὝΕρμε πεδέον, ᾿ τὸ 
Τὰ Καΐερε πο ὃ Λύόον, χἡ Μο 
δε τὸ Καεικόν. χὰ ὃ Ταγμς ἢ 
σπεσῦον πὶ ἐν Ἰνδίᾳ τορσέχωσεν τν 
ὥςε κμειολεχΊ ει ὃ ὃ Διονύσι(᾽)", λ' 
“ον ὅτι ἐν τετείψυςοι μῷ χάλυ 
(ας ᾿Ασσυοίης, χθονὸς φεῤχυσις 
τοτέςιν, ἡ τὴς ὁκέϊ γγὴς ὧν 
ἽἌλυθθ. φεῤοώσις. 

᾿Αλυΐν ποζγμϑις 

ἰοίο. 

ἸΏ ΘΙ 5 νετί 

" ἕ 
᾿ 

φόνλος, χαϑεὶ ὃ μργζαρος. χρὺ 
μώσεις ὃ πὲς “Ὁ ΘΡιμωοον 8 
ὄχϑας καλεῖ, «διότι, εὃς οἱ παλᾶ 
οἱ φασι, χὺ ϑέρυς πήδεται, Τῇ 
τοποσσίας ρας τοιαὐτίω ἰδέα 
εἰς ξαγόσης. ἢὸ, φασὶ, θὲς 
αλλ Ὁ. ποτὲ ὃ Θῥμιώδων εἶα: Ἐν 
χλἤϑη. “Ὅπ ἐφεξὴς πὸ Θῥεώ 



ΝΟ Χο νυν τὰ Δ ΨΥ 8, 
ΟΝ  .. 

Γ᾿ ΤΙ γ ὁ εις ποτε μεὸς ἰϑϑαεὴν 
εἰς ἅλα βάλλει. ὁ «'εὶ τό- 

ἣ, ὃ ᾿Αῤῥμαγὸς ταῦ τε φησιν. 
μος εὐ νοῆι Σκυθῶν, ὅ 
ΟΕ (δι ἡ ὅ ὃ Ποντι- 

᾿ ἐποταμὶο χλόξεὶ; [Ἐεἰδφ, 
᾿ὕφσερον, εἰς τὸ δεξ ξιώτερον (6- 

1 σωνομμοίδη Ἴεις. ὁ 3. γεωϊρέ- 
ἔφοΟ: φησὶν ὅτι Θερμώ «ἴω» ἐκ 

' πολλῶν πληρότω ποτα, ᾧ ᾧ 
Ἱ πάρισος ὁιο Φαγαφοίας ῥέει Ξ Ἴρις. 

Ἷ ἢ, φησὶν» χἡ “ν ᾿Αμασελας 
δ᾽ Ἶαι;, ἰλαξῶν πῦρ 78 
Σαύλαχῷ κ᾽ ἄλλος ποταμὸς ᾿ 
κα τὸν. ἐξ ̓ Αρυΐρίας ῥέ ῥέοντα Δύ- 

“ὁπ Ἴρι ὀζημορ- 
σι ῥοαὶ ΓΑλυ᾽- ποταμιοῦ, 

μι ϑμαι φεὲς βοῤῥᾶν; ὑπὸ δ 
" ἩΝ ὀρῶν» εγὺς τῆς Κα- 
ας}: «ὄκρος Παφλάλγογε- 
᾿ μ᾿ αδεὶ ἡ ἧς ὄπα κὺ ἀλλαχοῦ. 
Ἰομίζ ἐπι ρὴ χληδίωαι Αλις, ἀ- 
ἢ τόσο Τὸ ΧΡ τίωυὐ Ξιμίωϊω, 
νδα ὀρυκτοὶ ζλές εὐείσκοντωι. 

Η 
« 

ἧς 
] 

᾿Μαρμὸμδυυυών ἱ ἱεφθν 
᾿Οὐδύω τῷ νίδιαο μέγειν. 

ὙΠ ΕΡῚ Ἢ ας εὐ ξραν ἐῴ».Ἁ 
χἡ εἰ ζῶτο ἀληϑὲς, σκοπητέον μὴ 
ποτε  οϊωσυν φὰς ὃ δ ἽΑλις ὀφείλεις 
ὡς ἀπὸ ΦᾺ τοιζτων ἑλῶν, οἱ 
πδη ψιλουῦῖτες τίω λέξιν. 

τί) ἐλίω. ὅ ὄξει τίω» 
πλαάνίωυ, ἐπυμολοζσιν αὐτὸν. ὡς 
φξὶ πολλίωΣ γίῶ εἰλώμδυον. ὃ 
9 γεωοοίφιθ- φησὶ ῥέειν οὐ τὲν 
μἰθτοιξ ὁ Παφλαγόνων κΚ) Σύρων, 
ἥ τοί Καππαδόκων. ἪἩδφ90]Θ- 
“δὲ φησιν ὅτι ὃ ἽΑλις ὥειζε υϑϑ 
ποτε τίω Μηφοκίω) ἀρχίω χὴ 
τί) Λυϑὺκίω ν ῥέει δὲ ὡἷξ ᾽Αρ- 
υϑρίς ὁ Ὁρές5 εἶ)εὶ τὴς γὴς ὰ Κι- 
λίκων᾽ «᾿ϑαμειζύμβῤθ᾽ δ Μα-“- 
πανὰς μδρ ἐν δεξις ᾽ ἑχέρωϑεν 
δὲ Φρύγας, ῥέει τῆς βοῤῥᾶν " 
ἔν θεν «δ ΣΞυείος Καππαδόχας 
ἁμῖν ωςξ ς φωνῶν δὲ Παφλά- 
γόνα. λέγει δὲ, χὶ ὕπ᾽ Θλιῆς ὃ δ 
Μιλήσι(» ἐρασέ πότε τὸν “Αλι 
τὼ Κρρίσῳ εἷγοὶ βαϑείας εἶγώρυ- 
χὐς εἰς ἐυδηαξατον. 

[αφλαοῦνε: σι ὅτι τοῖσιν ἐπ᾿ Ἡϊόνεροι γέμοντα, 

᾿ πεδὸν " ἐν ὀνέποσιν 

κιών, ᾿᾿γδηκεόφωνον, 
ερσιν ον δκέμδυον μεγωλέφρονίθ.᾿ Ἡρακλῆθιι, 790 
νὸν ἀπο φομοτων ἣν βόϑόειν σιϑηφὐδδος χυλόν " 

ὦ ἐδέξα! σάω, ( ἀνδράσι" ΤῊΝ ἐφύτῥισεν. 

Ἴ βῃΪασοηδθϑ δαΐειτι ρος μος δά [Ἰξέουα Βαδίξαπέ, 188 Βὲ ΜΔ- 
ἸαγΠου τη αν! Παπὶ (Οἰππ|: πδὶ ρεγῃιβοηΐ, 

1 Ἰπρϑηΐθ ΠῚ ΟΔΠ ΘΠ. ΦΏΘΔΠ) γΟΟΘΙΤῚ δια σθπίςῃΊ, 190 ἸΜαῃηϊθις ἐμφο ς 
βος εἰς 1)1- 
114) σάπεπι, 
Ὁ ποκίάπε 
ῥουθαπε.άῖςοο 

ΟῚ ΠῚ ΤΠ ΡΠΔΠΙΠ1 ΗΓ ΟΏ]]ς, 

11 {ρ 
"ἮΝ 

ΨἊΝ 

)π δὴ; ποὶς ῥηϑένσν ποτα- 
᾿ Παφλαγόνες υϑὸ φῖδφ'- 

δ! γέμον), απὸ ἀϊαφλαλγόνος 
Τες, ὕο Φιγέως ἡ 
δυμοὶ, ὅδ κχὺ ἥ 

ΤῺ ἈΠ γαΣ Πγη θη {προυπι; 795 (σεπΊ φαϊάεπη [{πούμμη 1 τε- 
ἃ, ὃς Ποπηϊηϊδιι5 ἡ ΠΟΚΑΓῚ Ῥγοογοαν τ. 

791 ΤεεηπῚ ἃ ἐαθοῖδιι9 ΡΓῸ]Ε- 
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Ι) γένθ-ς 

Ι} εὐμᾳῖῶ». 

789᾽ 7 ΤογγδίτγΙς ὁ ΟΕ ΡΥ Ά, 

τ Σεῖς 

ΚΠ τὸν Πύρ7ον Ἡρῴκχλεια. ε- 
πώνυ «τος ὡ Ἢ Ἡραχλέύς, Μελη- 
σίων ᾿ Ἀτισμα) χτὶ χὸν γεωρόί- 
φον. Ξενοφῶν ἐν φησὶν ὅτΖ 
ἥ ἐν τ Πόντῳ ᾿Ηρφίκλεια, Με- 

Ἐ.3 γκιρίων 



1 

ΟΝ υ Ὁ ΟῚ 

γαρξων ἄποικος. ἐνταῦϑα εδ)οὺ 

78 πεδὲς ῥέει ποταμὸς» Λύκος 

Ὀνόμα, εὖρος Ω πλεϑρων. οἱ δὲ 

Μαειανδομοὶ ὅγχω κῳλουῦ ἢ ἃ πὸ 

ῃνϑΣ ΑἸολέως “Μαειανδυυίε χαν- 

λυμῆδε. χἡ τὸ ἐϑνικὸν δὲ, Μα- 
Ξχανμν; ἀμ λ(} 6) ΠΕ: 
ξυτόνως, χτὶ τοῦ Αἰολεῖς» ὥς 

φησιν ὃ γεονοις σοὶ ἐϑνιχο ἡ 

ἡ δὲ κοιγὴ χεῆσις ὀξυώει αὐτὸ» 

{1 τὸν πὖπον εἰς νὸς εἶν, - 

κῶν. ὅ φἰοφλήγες, δὲ" ἢ» 
ὡς τοὶ ὅμοιο, ἐπ χα ῴ τὸ ἐἰ- 

χολεϑῆσοι τὴ γελφῦ 45. δμωνύ- 

μ45 Αἰολικοῦ χμοίε ὀγύμοῖθ᾽. 

“πἰεὶ δὲ τί δ Μαειανδωμνῶν 

ὦ βοτάνη φύετω δυλητηειώς- 

ἐης τὸ ὠκόνετον ἡ ὅ ὁ μό- 

ϑῦς φησιν, ὅτι ὃ Κέρξερος ὁ ὃ χᾶλ- 

κεύφων Θ᾽ ἀδε κύων ἀνωκόμε- 
ν Θ᾽ ὡς ἅδε ὑσὸ ἐπ δου ἢ 
νΘ᾽ Ηρακλέες» Κἡ λυπήσοις, δ4- 
νὸν ὠκέϊ ὠπὸ εὐμα δ. ἔξαλε 
σιαλώ Ἢ χυμὸν» ἢ χυλόν" ὃν δε- 

ξαρδδη ἡ 
φύταυσε, τὸ οἰκόνιτον. ὄνομαν δὲ 
φαριμαῖχε τὅτε δεὶ. πρὸς ὃ ὅκ ἔ- 

ς! κονίσοδς, χὰὺ Γ παλεξσοιι Ἀὴ 
ἰνπιπαλαμήσοιδς. εδὰ πᾶτο ὃ 
χἡ ἰχόνιτον λέγε!) οἱονεὶ ὠχῴται- 
πάλοςον. Σημείωσοι «δὲ εἶχα, ΤῈ 
σιώλώςς ». ὅπ ἅ ἐμόνον σελ θ᾽ 
λέγε) «πὶ ἜΣ αλλ χὰ σία.- 
Θ᾿ «γιὰ τᾷ "α, ὡἧς "(ὁ ὕελ. κἡ 
ὕαλῷ. “ Διθέερος εἶς ὅτω πε- 

εἰ τότε φησίν, ᾿Ηρῴνλεια, Με- 
: γαρέων εἰ ποιχος, αἰεὶ [ἡ ̓ Δ- 
“ χξεοισία χεῤῥύννησος- ὅσῳ ΤΕ 

σὶν ᾿Ηραχλξα τὸν ἐξ ἅδᾳ Κέρ 
᾿ ξερον ἀναγα είν. Ἢ ἑβιανὸς δὲ 

ὅτω γεόφει ποιά των», 
᾿ Επέχεινα ΞαωγΓαοία ὅμορφι 
᾿ Παφλαγόι; ὧν Μαειανδυυ οί" Ἔν- 
- δὰ πύλις ᾿Ηεφῴχλεω, πεπολι- 
ὁ φαι, ὁπό Κυαμέειοι πόαν φω- 
“λόντες αἰ κόνετον, ἐνυεὐχηζ. ιω 

αὐτοῖς ποίγείον τὸ ποηφαγθν. 

ς 

γ᾽ α αὐ τόδ σῆμα ἐ-" 

τὸ δι ἐχόνετον πάλαι ἐδ 
σὶν, ἐσινὲς 1, ὕςεξον δὲ χὸ 

ΤΙ γέγρυς φάρμακον: εγὶ τὸν ἶ 
ὃς Φὰ" ἐχιδνῶν ἀπτοςοίξα:, αἱ 
ἣν Κρεέρν κεφαλῆς, τ ὦ 

σιν, ἔξλαψψε τί πόαν. τὼ “ 

χὰ ἧς ἀςεϊ ζόμϑυΘ᾽ φεὶς 

μόϑον, Ὁ, τὸν “Ἡράκλειον 6 

ἄϑλον κῴτω, βάγλων, ἔπ δὲ 
τὸν μὖϑον, ἐρέϊ μηδὲν αἶγα! 
τὸν Ἡρακλῆ ἐγτοῦ 5 κατα 
ξαΐς. ἅ γὺ ποτἕτον ὥΗΝΕ 
ἜΡ σῆμα τὸν Κέρξερον κάτα 
νον]. ὅσον ὦνω λυθρλνον. 1 
υϑ γ γέκεϑις γε ἐκαί ϑΉ ΤΟΣ, ὃς

 αὶ 

ἕξι δὲς ϑωνέϊν ἡ ἄγω δέφα Υ 

χὴ τὸ οἰκόνιτον ὠνφῆνας, χα 
γώ τοῖς ζῶσιν ἐγίσδετο. ὑπο 

τ Ἂ πὸ λόγῳ τότῳ γἡ σ᾽ 

μα καὶ δ Πονπκῶν Ἥ ξανὰ 
δὰ. εἰ γὰ ἐπωνετέω ἡ οἰκο 
δος Κυρίωη» ἐδ πίω. εὖ 

βοτάνην τὸ σίλφιον: μωμες 
Τὰ ἀνάπαλιν ἄνϑρωπρι παρ 

τὸ ϑαγαίσιμον φύεζ). εἰγε 

ϑδκος μηδὲν βλώπη]ων» Σ 

ψοντέαν τίω ϑυμοφύφον͵ 
γί, χαλχεύφωνον ἢ τὸν ΚΕῤ 

παρῳτετηρημᾶμως «αλεῖ». "Ἢ 

Δ᾽ κυνῶν ὀξείας φωγὴς εἰ 
πειρεοίχιας χλικού. Ἴςσξον. 

ἐπεχώείαζον τοῖς Μαειανδι 
ϑρίωώων αὐληταὶ, ὡς Ἂ ἡ 

μία δηλοῖ, Μαεριανδωμᾷ κα 

υϑρη ϑρίανητῆες. ἀαο 
οἱ Καρές», ἀφ᾽ ὧν χἡ Κι Καριχο 

νώκη αὐλήμωτα.., τοιάτοι ἢ 

Φρύγες, ἐπ ἢ κ᾽ οἱ Μυσοί. ξ 

ΔΙοΘ Θ᾽ φησὶ, βύὰ οἱ Μ' 
ἥγρυιν ϑρήνει. μυϑάὺς, ἱ 
συᾷ ὃ Μαριαγδυμνὸς, Ἢ : 

πκίωδ αὐλωδῦαν ηὔξησε, 
δωξε τὸν Μώρσον 75 αὐληξ 

πέρα, εἰς ἃ ὅ αὐ Μαειανό 
λοὶ ὀπητήδειοι, χοὶς ϑρίυυδσιν 

κυνηγεδω, φασὶν» ὦ αἱ πῶλε τ, 

Μαρεαψδυγοὶ οἰκμὴ σέρος ἐδ 
αὐτόν. 

“, ᾿ 



7 

ὟΣ, δε ἐς δ κλὰ, »“ὠὦἕμοὦνία, 

Ο ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ, 
᾿ ̓μὃ ὃ Βιϑυνοὶ λιπωρίω) οϑύνα γαιετοίμσι, 

Ρήξας ἔνθ᾽ ἐραϊεινὸν ὀπιτηρρ ιησι ᾧ ῥέε,ϑδον. 
ε: Ῥήξα», ὃς Πόνποιο αἴθ σομάτεοσιν ὁδαϊ) 4. 

ιῬήδας, ὃ. χολιςον ὅ7 οϑον! σύρ εἶαι ἸΩΝ 

όσοι μὴν Πόνποιο πὐθακίζται Ετὰ “ὃ ἔασι" 

73. 

795 

, ΨΙ͂ΑΆ δὲ τοι Σκυδτης τρρλδεγμδύα φύλα ἈΠῸ 

Νυύν σι πο 39 πουβῥόνίης ᾿Ασίης πύρον ἐνέποι μά. 

Ὅ:κέτε φορε νότον. εἰσιν ἐφ᾽ Ἑλλήσασον ον ὁδδύων, ὅθο 

Καὶ " ποΐς ὁ μαγχίς" νόΐεον β βόον Αἰγούοιο;, 

Μέσφ᾽ ἄμπης Συρλης τεῷ ᾿Αῤραξίης
 ἜΣ, ταί γῆς ́ 

723 Ῥγορὸ ἀέομη ΒιΚΠγηΙ ΡΙηριιοπη τευ γα ἱἹποοϊπηΐ, 794 ΒΠεῦ 15, ἼΜ 
αυὸ ἀτηΔθη 6 ̓πττὲ Ππδηξαπη, 195 ΒΕ 88, 4πὶ Ῥοηΐι {[Επχιη1] 

[ὰ οἰτία Ἱμοδάμε, 795 ΒΠεῦ45, Ου}15 ῬΕ]Ο ΠΟΥ τί πγα ἔπρενῦ ἔεῦ 2 ΠῈ 
ΔὨϊζαν πηάὰ. 757 Το αυϊάεπι Ῥοπίι δοοο ας Ποιηε5 ἔππί : 

Ν 
ΠΙᾺ φαΐεπ δουενῖα δηΐε πηεπηογαΐας σεπίεϑ {πηίο. 

 πυθίλπὶ ΔΙΆ ΔὈΙ ὁ Πι. 

Ὅπ “ἢ τὸῦ μίαοιανδευὸς ἥ 
ΚΝ λίῳ Ὑ. ὅσα 

“Ῥήξα, ἐεατεινὰν φροίησι 
(εϑρον» ὁδαΐζων ΓΟ τοῖς δ 
ὀντὰ τθμμεσιν. ἤτοι ἐγγὺς Τὰ 

᾿ γτικο ὁ οὐμα. ὅτω χὶ ενω- 

᾿σέρ τὸ σόμα {8 ΚΡΕς ἐφ πληθυυ- 
πκῶς εύμωται εἶπεν. 5ῷρ ποτα- 
ὃ γάνλιςον. φησὶν» ὁπὴ -χβονὶ 

σύφετωι ὕεως. ὃν χἡ ἐπωσδλαμ- 
ὡς εἰ τῷ ὁ οὐὐτὸς ἀξι» 

λῦγε πολλῇ, ῥέειν δὲ φασι 
υ τὸν ἐξ 78 Μιυσίά ᾿Ολύμσε, 

δοὺ χἡ τὸν ΣαΎ [}ειον. ὃ ὃς «δὴ 
Ὑ[ἀειΘ: χἡ γομυσίπορός ὄξι, 
ἐς ΟΣ σὴ ἐν Βιεϑυμυίᾳ, πο- 
Ὁ ̓ εἰσβαάλλων εἰς τὸν Εὐ- 
εὐ ὃν. Βιθυυὲς χὶ νου Τί- 

ἡ Τὰ τες. ἱσορῦσι ἡμέδς ποτὲ; 
τί) . οὐ δ᾽ γί πείμιφοεόν τε 
ἐς ἐγ δδον ἘΩ φασὶ, Ὁ λιϑο- 

οι βῷ ἔχκδ » τἡὁ ἡρνφώνοις ἐν 

, γετὼ πηλΡ [π|8 ΑΠα: (γαζζαπι εἰσαθαγ, 
γαηγ ἀδιῖ, δὰ ἨεΙεἰροηίαπι ἐεηάεῃ5, 

ἰεη. σιγρίξεπὶ Ἔρσαι, ὅ55 ΠΧ : (ἃ τρίαπι ϑυγιάμηχις ὥς Α- 

199 Νπο 
800 (γ1 αιυ!άεπη 1 δι1- 

τος Ἐὸ αὐ ἰοηρι πηι Δ11- 

ὕφέσι φύκζ., κ, ἄκλα πολλὰ Ἐ- 

χα ἀγα ϑεί. Ἡρφ 6676 ἢ λέ- 
γε: Θρᾷκας δηαξ άντας εἰς ᾿Ασί- 
αΨ » χλϑύω αι Βιϑιωὲς. "ὦ ἘΩ 
πορ᾽ αὐτοὶς βηςήειον ἼΆΡΕΘΣ, 
λέγετω ἢ ὋΣ 67! τίω ὠπὸ Βο- 
σπὸρό γῶ ὅως ὠπὶ “Ῥήξαντα» 
Βιϑυνοί ποτε πκατίοον. πίω ὃ 
ἁυτῷ ἐπέκεινει δ}: ᾿πόντον ὑρεί- 
νἱω) οἱ Θυμοὶ ἔοον ἄχει πο- 
πταμοΐ Κάλητος ̓  ὡς ἘΡ δμόρες 
τὸς σε Θυμυὲς Ἂ “πσὸ Βιϑυνὸς, 

ἕτω καλερμᾶμοις Χπὸ πνων εἰφ ὅ- 
φῶν ὠπιφαγὼν Θυυν χὺ Βιϑυ- 
νᾷἃ, πολϑων Φινέως χα! ποίησιν. 
ἤτοι ποιη τ. Ὦ ϑεΐ, και δώ 
φησιν ᾿Αῤῥιαγός " ὃς χὺ γνήσιου 
στοῦ δὰ, Φινέως ἰσορέϊ Παφλαγό- 
νῶ» ωξ ὃ χες Παφλεγονία" 
χαξ γί, λέγει “ΡῬηξαντίαν. τίω) 
ΠΡΗΙ ΐ Ψιλίῳ ποταμῷ, χὺ 
«ημ ρ)0 Ὁ} Τίγῶ ἱςορέι φᾷ Βι- 

Ἐ 3 δυμοῖς, 

ΈΨΕΣ ον ΤΟΙ ΓΎΡΥ 
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Ιςο 

ἑ (ῥαϊςεεάος 

7111. 

ἵ Εα αάυεν- 

“ἊΝ ΘΟΌΝΝ 
ϑωρῖς, Δαζείαλον κάλθωδρον, ὅ 
ξρ)ον ἐν Νκοῤιηδείᾳ, υεὰχ θω- 
μιαςὸν ̓ ἀγαλμα Σβατία Δ ὅς. 

ΑΥΝ ε ἑ αὐτὺς ᾿Αρῥιαμὸς χὺ ὅπῃ 

εἴχλοι ᾿Οδρύσε σείλδεῦ φασι σὸν 

Θυυὸ ν "ὦ τον Βεϑυμωὸν, ὧν ἢ Ὁ: 

ἐφ, ὁμ ὁμώνυμος. Συμείωτεα, Ἴ ὅτη 
σὺ υδὺ γίω" Ρηξαντίαν φἰδοὶ τῴ 

᾿ ΧΑκιδέε: ὦ ορῷ πω αὐδῷ ςύμῷ σὸν ἰχύδιν, 
Οὐδ, 3 αἰνίς πέρίω Βυζόύτιον εἰ(φρορωνΐες. 

803 Ὁ (Παϊοϊ ρηίθ5 αα!άεπι ῥγιπιτν ργορε οἴδτππῈ ζεγγαπὶ ἐδποηξ 
8904. 7 ΦοΙπη1 ἴῃ ἔγδη νευατη ΒΥΖ ςπιπη ἐρεξξαηξεϑ, 

2 14 {: 4, »» ῥγαπιληπι [φεἄαπιες. 

Ὅπ οἱ Χδηκιόδέες, ὅ ἔξιν, οἱ 
αἑεὶ πίω Χϑὴκ κηδέγα, ἧς «έϑεβ- 
ῥέϑη (οἱ κχὴ Δωριεῖς ἱσορύμδυοι 4 
τῇ} ἀνέχα δεν) αἷξὰ τὸ φέμα οἷ- 
χβπν. οἥγρυν «ἷξὶ πίω Πρφπὸν- 
τί εῖδι. ἥτις μ; τροϑηκς μαΐλιςο, 
ΤΙύντε ςύμα λέγεται. Καὲ ὅρῳ 

ὅτι οἱ Χληχιδεῖς: ὅτοι παρώνυ μοί 
εἰσι τῆς ἐνταῦ ϑες τϑ Χδηχίσὸς, 
εἰφ᾽ ἧς ἄρερον εὐνωχέρω ἀλλα 
εἶπε τοὶ αἱεὶ Χδηκηοόνο». χ1] Ἵ 
πίω ᾿Αῤῥιανοΐ ἱσϑείαν, ἐπωνυ- 
μά! ἔξιν ἡ 1] Χϑηκηδόνων πὸ πύλις 

“Κάλν, ὑῷ Χϑηχηόδον!. ἐφ᾽ ὃ 
πρῶτος υδὸ ὁ ἐμεῖ πὰ ῥέων ́ πο- 

πριριοὶς ξχλήϑη Χδηχηδών" ἔπει- 
σι ἡ πόλις; Δωριέων ἀτοικησογ- 
“Τῶν ὑςέρφις χέθνοις, εδιμιώνυμμος 

γένεται τῷ πυτα μῶ. ἱσορεϊ Ὁ ὃ 
αὐτὸς ὅτι Τιὶς Χϑηκησονίοις ἀπο- 
φρῷς νομεζετπω πεν τὸς ἐιζωνὸς 
Φϑί ον» ἐγα τῇ, ἥγρυμ, ὡς τοῖς 
᾿Αἡ)εκοὶς «ἀρέσκει, αἱ εἰκος αἱ 
προῷ τῆλ ἀμ ὅλων μηνῶν, ἐπω- 
σιοι αὐτοὶς πφίνον τω τ οδεύτι ἂν 
ποιοιὐ τρις ἡμέραις δλλας᾽ τε Ὑυ- 
ευχίας αὐτοὶ ἔπαϑου, Χὺ Φαρνά- 
ζαζθι δὲ ὃ Πέρσης τέο. αὐ- 
δ σῶα: ἐντεμῶν, εἰς πὸν 
Διαρέϊον ἀνέ τι μιψ.9. χρτοισχῇ αι 

ΣΊΤΟΥ 

᾿Αῤ᾽ταψῷ, ᾿ὠφοριδωὴ εἴωσι ἡ 
φανϑῶς νοῦν ὅτι ΜΝ ΧΟ 
ὁ “Ῥήξε; χλίνε 2)» ὃ δικοίως 
ἀντι" «σὺ ἢ ᾿Ρηξαῦθ). ἐϑνι 
κλίσιν εὑ πεμφοάνγει πινῷὼ Ἶσοσύ λα 
ἔον, «ἰὴ τοῖς παλαμοὶς ἣν σῳ1 
εὐεισκόνδϑον., 

σιῶν αὐ δν ΕΝ ΙΝ, ᾿ 
τὰ δὲ κχὺ πίω ἐν ἀεισερῷ 18 Εὐς΄ 
ξείνῳ πὸντα Μεσημξείαν, ΧαλΞ- 
κηῃοἴδνων Ἐ κτίσμα χὺ Βυζαν- 
γίων; ἡπηϑέντων ἔν πν! μάχῃ; 
χἡ φυγόντων. ἐκεῖ. οἱ κἄτι δὲ οἱ 
Χαλκιδέες ὅτοι; χα δὶ ἡ. πόρε: 
γεφφη, ἐς ἐντιπέξαιν Βυ 4. 
χληϑέν] ὅτω ὠπὸ Βυ ὑγρι ' 
ὑξ Κερυξοσης ἥπε " ϑυγαῖς 
τὴρ Ἴξς, ἢ οδότι Βύζως ἡ ἡγεῖτο ν 
ὧν Μεγώρξων ζὐλες οἱ Ὁ ἔκτις, 
τὸ Βυζάντιον» χα! »εξησμιὸν ποίᾳ: 
ψιν, ἮΝ 

Ὅλδ (οἱ οἵ κείνην πόλιν ἀνρ ἢ 
οἰκή( «σιν. ᾿ 

᾿Αχτῆς Θρηΐκίης ὅν παρ᾿ 
᾿ ἄκρον ςόμμα Πόνταε, τ 
Ενθ᾽ ἰχθύς, ἔλαφός Τε νομὸν 
βύσχζεσι τὸν οὐ τόν. Ἢ 

τὸν δὲ Βύζαντα, 8 δ ἐπώνυμον τὸ 
Βυζάντιον ὦ ὦςυ, εἰ)χομύτατον. φω-" 

ΧΜ4. ἕως κὸ εἰς Αἴων τὸ ὀρφξι 
εἰσὶ δὲ χὺ Λίξυες, Βύζ, αψΤες. χὺ 

πύλιφ, ἕ 
ἦν 



π΄ ΠΕΡΙ ῊΉ 
πόλις ὠκέϊ Βυζάνπον. τυὲς δὲ 
Τύζωντας ἐκαίγες καλθσιν, ἐν δὲ 
τῷ Θιεᾳκικῷ “Βυζαντίῳ ἱσορεῖ- 
σι φυλάοσεῶτά ποτε τὸν πλότον 
τοὺς ̓ Αϑηναίοις5 διὰ τίω ὑὁχυ- 
εὐτητα ΖῈ πολι νίκα... ὀνοίασ- 

δέει δέ ποτε αὐτὸ κὺ ᾿Αντω- 
γίαν, ἕως σδειϊῶ Σεξῆφος; χὺ ὃ 
κείν παῖς ᾿Αντωνὶν Ὁ). τὶ 
9) γῷ μεγχίλε Κωνςαντνα χληϑὴς- 
ναι αὐ τὸ "Ανϑέσεῳ. κωμῳδουῶ 1) 
δὲ εἰς μέϑί» οἱ παλαμοὶ Βυ- 
ζάνποι. πολέμῃ γρυῦ ὠπικειιμέ- 
γξ ποτὲ» ὅχ ἄλλως ἔφαν ὃ φρά- 

Το: ῥξον. ὠπὶ τοῖς τείχεσιν ' ἔ- 

᾿ αὐπηδσὸ. εἰμὴ σοὶ χῳπηλεῖα 
β ξηγὺς ΝΑΙ τειχέων ἤγαωγι. Ἰ- 
“: δὲ ὅπ τὸ Βυζάντιον ἄςτυ χὺ 

ἃ τῆς εἰ δφϑύγγ Ὁ ὠφειλεν ἔ- 
β εν, ὡς πνες, φασὶ, πίω παρᾳ- 
β λήγυξ,, λύγῳ κτητιχῶν ἡ 
οὐλλ᾽ ὃ Διογύσι ὑποζαλὼν σὸ 
Ἔ ψιλὸν, εδεὶ μόνε τὰ δὺχοό- 
γε ἐκφέρει ἀὐτὺ, λόγῳ δ 
ποπικῶν ὡς χὴ φρο τύτα πὸ 
Κυρζ( ἀντίον ἄςυ, ΓΝ Σαμοϑρά- 
χης. πολλὰ δὲ χὺ ἄλλα ὀγόματει 
τὸ τοιδτον ἔπαδον πείϑος" ὥςε 
ἢ τὸ Τραᾳπέζιον οι, χῳϑὸὼὶ 
πεογέρασῆ αι» χὶ πὸ [οσειδήϊον. 
Ἢ τὸ Ἰκόνιον, "ἡ “ὸ εἰλγιγύεις 

) πῷ ᾿Οππιανῷ, κῇ ἀλλα 
παρ᾿ ἄλλοις. χὴ 5 ἡ τὸ σραπέ- 
ων, ὡς ὧδ: τᾶς δοα 4)}}- 

ἘΜ ΤῸ». 

ϑύγε ἔχει πίω «δαλήγεσαν, 
χἡ τὸ Ποσειδήϊον δὲ "ὃ τὸ ἀλ- 
γιγύεις, ὅχ ὠφειλον εδ)οὶ φϑόγ- 
γε μένε ἔχειν πίω δα τέξαν 
κα! τη, ἀρλοὺσαν " καὶ τὸ Ἴκα. 
γον ἀπιτῶὰ ὁ)ὰ φρϑύγ, ὡς 
ὑπὸ εἰκόνι", τίω) ἄρχεσαν γεό- 
φεῶζ. Ἴςεον «“ὲ ὅτ ὡφτ χὸ 
Βυζάνπον ἐδ κές παρρλόηως εἰγὰ 
τὰ Ἢ γεάφεδ, ὅσω χὶ 
᾿Απολλωνίῳ πὸ ὝανπΘΣ ὋΓ 
λισὸς, ἡ σὰ ὝὝαϊιΘ᾽ πύλις. ὅ- 
τω ἢ χἡ τὸ ᾿Αὔας "Αξαν]θ᾽, 
᾿Αξάντιον; ἐς ἕ τ τὸ, ᾿Α(αρ»-" 
πὰς Μάχρις. εἰλλὺ ταῦτα μϑὸ 
ἔχει Σπολογίαν τὸ τοπιχύν  ἐλη- 
“ῶς ἢ λοα, Αἰτεότον πα- 
εαὶ τύμζον, χΧ) τὸν ὡΠοιάντον 
ἀϊλαὸν ὑ ὑόν. ταὗτα »ὦ, κτη ικᾷ 
ὕγ]α κυρίων ὀγομμοίτων 78 Αἷ- 
φρότα χὺ ΠΝ Ποίαν» ἡ 6- 
φείλονὉ) ἀφο [ον ἔχειν. τί 
φῳἰδφλήγες ὕμως “)ὶ μέδε ἐ- 
ναϊκιω μιονοφϑογίῳ περαλήγε- 
τα. Κακέϊνο Ω) ἰςέον, ὅτι λέ- 
γον) κιεγείλως Ἰοῦσοα χἡ οἱ Βυ- 
ζάγποι. ἢ γοηϑίυωδαι δέ ποτε 
πόδ Φοΐ ἱγιχας ὠπιπλέοντας, χὶ ἐἰ- 

ποφυγεὶν τίω) σψετέεαν " φυχθν- 
τὰς ἢ εἰς τὸν Εὔξεινον ψ» ἃ 
Χαλκηδονίων, οἰκῆσαι τω Με- 
φμξόρῦ πόλιν, εἰς χἡὴ ἀνωτέρω 
εἴρη 

᾿ ἣν Βέθρυκες σι’ Ἐπὶ ποῖσι, ᾧ ̓  ἐρ αὶ Μυσίδος ἀγης,) δὃος 
Ἥχι «ὖρ ἱμερρενίω ἡ ΚΙΘ. ϑοον ρέεθ ρα 
ὑΤῷ πο δ τρρ ρθῆ σιϊ' Ὑλὸρ ἡρποίξα ο ΤῈ 
᾿Οτρηφὺν ϑερφπονία πελωρά Ἡρακλῆθι. 

ΒΡ Βοθτγοος δαΐεπα ροίξ Βος, ὃ. πτοηΐες ΜγΠᾶς ἰεγτα;, ὅ96 Οιὐᾷ 
ἀπῆοσπας Οἷὰ5 ργο]οῖς ἀπᾷλ5, 8597 Ομ}115 οἷτπι 1πχίὰ βιι: ηἴα Ηγ- 
[ηΠῈ ταρυξ πγπιρῆα, 898 δίγοπαπΊ ἐλ] τὶ 1ηβΈΠΓΙ5 ἨεγΟΒ]18. 

χὰ 0γ 
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ῃΖ ἀϑτα:- 

δ τυ τυ ἐφ δ ων ΤΟΣ, ἜΣ ἐν .ν 

ΤΟΥΣ ΤΟΥ 
ἽὍπι μ᾽ τοῦ Χαλκηδονίες Χ3.- 

κιδέας, οἱ Βέξρυχες οἰσύφφυῦ ἢ) 
μείζω δοκεῖν ἔχειν τοὶ σώματα 
ἢ χϑ' ἡλικίαν δ ρέροε παιρ᾽ 

οἷς ἡ ὃ ὃ Βέξρυξ ἐκεῖ! Θ ̓ Αραν- 
ταρ; ΠῚ τὸ υδρ μῆκος εἰς ὀχτὼ 

λέγετω, σή χΕ!59 εὐ (Θ΄ δὲ, ἧς 
᾿Αῤῥιαγύς φήσιν, ὅσον τοσῷϑε (ή- 
κει ἐς Ἀεφύτη το σύμμενεν ᾿ ἡ- 
2ρυ» ὅσον ι ξύμμει 9) “Πῶς 

ποῦ ὀχτὼ πὴ χοὶς σὺ μή κδι59 εἰς 
"πὸ κέφως βαίνειν τὸν ἄνϑρωπον. 
ΧΙ “δὲ Τὰ τοσότα ἀνδρὸς γκη- 
φύρ( γέρρνεν εἰς ἐὐμιδμεχει 
συ τοὺς δεανίας εν ιζ. πω δὲ 
ῥηθᾶφ, Βεξρυχκίαν φασὶ γληϑῆ- 

νος ὑπὸ Βεζρυκὴς ᾿Αἰγυηῖε υϑι 
εὐδελφῦπεδν; μίαν ὃ Φ ὃυ- 
γατέρων “5. Δαναοῦ, ἐἰδόφία) 
γῆς ς ὝΠΖεριωνήςραι. φείσειδος ἢ λέ- 
δρισ] χῷ αὐτί: Ἱππολύτε ΤῈ 
ὐτανεψμοῦ γυζκ ίκ-. ὡς "ἡ τί) 
ὝὙ αἰ μνήςραν 48 Λυγγόως, Ὁ 
φυγᾶν σωΐ ἐκείνῳ, Χχἡ) πολλὰ 
σδευμηϑύω αἱ 5 εἰ τὸ οἰγδεέσχειν 
τὺ βαρξάθες πίω ΑἸγυηῆΐίαν 

φίαν. οδ)ὸ χἡ Βεξυ κήν ἢ Βεῦξρυ- 
κίαν ΧΩ αὖ τὸς χληϑίω σι τίω) 
χώραν εἰς ΠΝ ἔφυγε. ΠΕΡ 
ουΐ ΣῈ τῶτο μη΄ ἱσορεϊ τὸς Δὼ- 
να δα ς᾽ ὡς ποὶς δυο μυὴ συυαειθ- 
μεῖν ἕω κοιπῶν ϑέλων, »ὐἥ α μη" π4- 

ἃ εἰσας παχεῖ, αὶ διὰ Ζδτο αἰ- 
παλυφῆναι τῆς ἐκεῖνα παρότητος. 

᾿ΙΡέον γὺ ὅ77 Ἅτ| τί) παλαιὰν 

Ἔν ϑεν ἐφ᾽ ̓ Ελλήσισονϊον δ, ρέχί α ἀσωείς.. "᾽ ετων ̓ 
Βαιοτερης Φρυορηε" ᾿ ἕτερη ὃ τοι ἔν δοιϑὴ κει τοι» 
Ἐυρυπερη “" ὄ 

μεν ἑτέρην, ᾿ κάτω ἔσο. 
Ἴλιον ᾿ 

9) 

"1 λιίον, 

ν 
ΤῸ 

ογαυ!α, πορ' ὕδασι Σαγίαρίοιο. Ἶ 
᾿Αλλ᾽ ποι μεγευλη με ἐπ᾿ ̓ ανἱολίην τε τούρυςοα!». 
Ἱππίξοίθι, λιπαρή τε τοὺς ἑσισερίην σι 

ἐ ἡνεμόεοσου, τὸ πλάρὲςιν ἢ ἐχθσο 
οὐ λοὸν ἄςυ πουλα ἡμέων ἡρῴων Ὁ Ὁ 

πάρ δ 

ἱσορίαν, πεντήκονα σαϊς 
ΤὉ Αἰγύσηε πεντήκογνα, νεαν 
αὐ τανοψιαὶς συμόύνα ἀϑέντων ϑι 
γαβσι Δαναοῦ, ἢ ἡ Βεξρύκη κα αἱ 
χἡ Ὕ εδρνήςρα μόναι 5. σιμά 
γῶν ἐφείσουο, αἱ ἢ λοιπαὶ τᾶ 
λοιπχὲς" δος χρήσαν]ο, “ Οπ ς 
τσ βαρξάρες ἡ Μυσίᾳ. ,ὴ τὰ 
Μυσι διΘ-- γῆς ὅρη" ἔγϑω ̓  
σι; ποτοιμμδς ὃ κί - σερϊεὶς 
ὑεεήεντοι ῥέεϑεα, χἡ πόλις ὄμμα 
νυμος ἣ ΚίΘ-. αἶξλ ὃ, πὸν Κίς 
ποταιμιὸν ἡ ϑρυλλευβδη εἶῤπε ᾿ 
γὴ Τὰ γλα συμόπέτεν. ἐτ ν 
τος ὃ Ἡραχλίοες ὃ ο Ὕλας. νυμ 
φηὴ »ὃ, φησὶν» ἐκέϊ ὑδραόμ ζρο 

Ὕλαν καϑήρ πασεν ἡ ὃν ἢ 
ἀναχαλέυβο. ὃ ὃ πελώει 6. ἡ Η 
εὐχλῆς ὅδὲν 1 ἤνυσεν. ἰλλαὶ μα 
χραὶ "ἢ χεν"ὶ βοήσας οἰ πολλά 
ὡς χ᾽ Θεύχρῇς- ἱςορεϊ.᾿ ὅϑεν 
ποιρφιμία, φησὶν, ἐν 7 ἀνα! τς 
λόυϑθων τοῦ ἐμὴ εἴχβονῇας, “ 
λαν καλεῖν. φασὶ ἢ κ᾽ τὴν ΠΡ: 
σιοι διὰ φϑότέξον Κίον. καλέϊ Ὁ 
ἣν ὕξερον Δημήτει κατέ χα 
«εν. ὃ ὃ γεω οοὉὉ- λέγει ὃ 
Ὁ τὴν ΤΠ ἐρισιαῖδα ΚΙΘ- καὶ 
λις, ἣν ἔκπσε ΚΙΘ. “ἡ Ηραχλᾷ 
ἑταῖρος, χἡ σύμπλες ἐπωνῆδε 
ὧν Κολλ “{450.. ᾿ἔνϑω πὶ κα 
τὸν ὑλῷ ἡυξῶς φασί αϑοὶ᾿ 
Μυσῶν χ᾽ φεϑείρῃ 2 μϑρ σα, ̓ 
ὑυϑὺς ὃ δέν. πάλιν εἰρήσεϊ 

8 δ: 

ΠΡ: 
ΙΟῸῊ 

ζα ϑέης "5 πύδακ᾽ Ἴδη. 

818 ̓ 

᾿ 9 ἼΛΙΟ 
ἫΝ 
᾿ς 



ΠΥ ΠΤΉΣΙΣ 
Ἴλιον, ἀὸθ ἐπύλιοσε "" ΠΙοσφδαὼν ὯΝ Απύγων, 

Ἴλιον ἢ τῷ ἀλῴποιξὸρ ᾿Αϑῴωα)η πε ἃ Ἥρη" 

Ἐλύλῳ' ἐπ᾽ ὀυρὺ ῥέονΐς ᾧ Ἴδευῳ Ἔόρρηις, 

8» Τπάς ἴῃ ἨεΠοἰροπέαπη ῬγΟσαΡΙΈ τπηεηΐας ἤοχις. 518 ΜΙπο- 
Ῥῃρυρία : αἴτεγα νεγὸ ἱπίπι5. Πία εἴ, ὅδ" Γλίον ἀπὰς εἰς, αἦ 

1188 5ΔΠΡΌΓΙΙ. 812 ΨΕΓΠΠῚ ΠΊΔΡΏ ἀυϊ δε ΠῚ δὰ οτγίῃπι Εχίεηϊα εἰ, 
81:3 Ἐσυογιη ἉἸΕχ. ριηρυΐίαπε: δά οοολίμιη Διο ΟΟΓΠ65 
314. ἈΠΈΟΓαη, ηπα ἤία εἰξ {υὐτες ἀϊνίπαο ρεάες [Ὑαάϊσεβ} 165, 
815 Τιοΐαπη γεηϊοίδη. [1 ἰοοο οαϊῖο Πέαπα] {Ὁ Ἰαΐογίθι8 ΒΆΡοηΘ, 
81:5 Τ,ο]απΊ, ἱπῇρηοπὶ ττῦεπη νεΐεγιιπη Πεγοιπη, ὅ7 Τιοί πηι, 
ἀϊδηι οοπά!ἀεγιιηξ Νερίπηις ὃς ΑρΟΙο, 8: ΤΙο ΠῚ, α4π| ε- 
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ἶ 

ς 
Ι] τ εὑβυ- Ἵ 

ρτῦν 

ῬεΠετιίη Μιπεινάσις ὅς 7ππο, 3.9. Αὐ ΣΧαηίπμηι ἰλξδ Ππεπέεπι, 
ἐ Ἰάχυπι ̓ δΙΠΊΟΘΠίοΓη. 

ὁ ορ (ὦ τὴν ὙΩΕ ὁ τὴς μι- 
ἃς Φρυγίας ἄσπε! Ὁ. ἀ κῶν 
ριυ» οχάλη.) ὠπιβέχων σεὸς 
κω, εἰς ἑαπέρον 5. ὑπὸ 

ηόῦ τῆς Ἴσως πόδας" ἐγδότε- 
εν ἢ ποδὸς ἀνωτολαὶς ἥ ὀυρυτέ- 

65 Φρυγία, ὃ ὁ ἔδιν ἡ μεγάλη- 
ἧς Μίφα; ξξασίλάσε, «ἰδῷὶ τῷ 
φερφημδύῳ Σαγαείῳ ποταμῷ, 
δῶρ αἱ πήγὰ “ἶξλ τινὰ λέγον 
Ρὴ κὠμίω, Ξαγγίαν χαλυῤάρην. 
ταυτίω ἢ Ὁ τὴν μεγείλξω φφμγίαν 

χ) ἱπποζοτον λέγε! ἡ λι 
2 δὲ γδὺ Φρύγας ὰ 

ῥῥιανγὺς ἰσορεῖ» λέγων "ὁ ὅ7] 

«λέγονται Φρύγες παλαμότατοι 
᾿ ἀνθρώπων “βυξσζ, χὶ ὅτι μα;- 
ε γον.) τὴ “Ρέᾳ, σϑὸς Κορυ- 
“ ρανήων κῳτέχον ἤγου: κο- 
“ μυξανπῶσι. δωμονῶνῇες. ὅταν ὃ 

' ὁ χατείσχυ οὐτασ, σὸ ϑεῖον» ἐλαν»- 

γύρϑνοι, χὺ μέγα βοῶντες, ἢ 
ΕΣ ὀρχόρλμοι, «ορϑέαυ!ῦ οὐσι τὸ 
δ᾿ ἡγχλονήα, καὶ τ ΑΣα φόυλοι χὶ 
ἢ μὰ γόμϑμοι. ἔς ὃς φασὶ, πλῷ 
ἡ α. καὶ τς τύπος Ἑὐρωπαὶθ- 

δ ἀεὶ τὴν Οἴτώω τὸ τῆς Ταῖς 
θ ὄρ ὁ ὅτω χλη δεῖσαι πα- 
ὁ Σ τὸ ὠκέϊ εἰ πεφρύχβαν τὸν Ἥρᾳ- 

χλία, χαυ ένα, σὺ ἢ, πόδας “ 
1» εἰς “Ομήρᾳ ληφϑὲν, ΤΙν- 

«δώρῳ υδὺ δέδωχεν αϑύβημει σφυ- 
ἐοὶ ὀφρῦς εἰπεὶν Η) Λυχόφρο- 

γί. γῆΐρναν πύργι᾽ χἡ ἄλλοις, 
χγημὰὸς ὕρες. Ἶςέξον ὃ. ὅτι Διο- 
νύσι ΟΣ μι ᾿Ασιαγῶν ἐντοι δ ϑις 
Φρυγῶν μέωγη)" ὥλλοι δέ φασι 
Χ) ἑτέρες Εὐρωπαΐες ἄιναί ποῦῖε 
Φρύγας, τς ὦ ὧν «ὑρομωδέντων ἥ 
χα! τίωΣ ᾿Ασίαν ελώετο  ὥςεξ 
ὴ Μυσοὶ, ὅ μόνον Εὐφωπαῖοι, 
οἱ Ὑ9 . πέραν Ἰςρό ἧσαν, ὡλ- 
λὰ 1) ̓ Ασιαψοὶ, ὧν μέρος κὶ οὗ 
᾿Ολυμπινοὶ Μυσοὶ, λεγόμϑυοι ὅ- 
τως. ὥς πε σεοείρη ἢ, φ ρα πὺν 
μυσὸν : ὅςης, δεὶν ἡ ὀξέϊα, χα 
τίω Μυσῶν ἣ “Λυδῶν λώσσειν " 
πολὺ γὺ τὸ τοιᾶτον φυτὸν παρφὸ 
σοῖς Μυσσὶς. ἅτω “δέ φασι δύσέρ- 
γον Ἐν «πορίσαι Μυσὲς "ὃ Φρύ- 
γος. δὲ τὸ οἰδ)άφορον τὴς οἰ κή- 
σεως; ὥςε τάχα χὺ τίω) πώφ9ι- 
μΐαν ὄντε ὅν «οςχσπτεσεῖν. τί 
λέγοξ, πύρβῥω πὶ Μυσῶν ᾧ Φρυ- 

χἡ γῶν δείσριωται. ὥὡσουύτως ὁ ξ[κέ- 
χυνῇ) Δυσοὶ κχὶ Μαζονές, οἱ "χὺ 
Μῇῆονγες τταροὶ ποιητὴ. ᾽Αβ- 
᾿ ῥιανὸς δέ φησιν ὅχι Θιωνὸς καὶ 
. Μυσὸς ὑοὶ ἦσειν ᾿Αρηγαρϑώνης 
- (λόν τ χρῆμα γύμφης ἰὼ) 
εἶφ᾽ ὧν Θυμὸς υϑὺ Θυυΐαν ε1- 

“ χκίσας ἀφ᾽ ξαωτοῦ ὠνόμασε; Μυ- 
“ σϑὲ 



154 

᾿ ἐϑνῷ». 

Ἱ ̓Αγχεάλα. 

Ἰ Β “μὸν. 

᾿γιυαΐκες ὃ κρτέρῥιψαν, 

ἌΓ ΥΤΊΝ: 
« σοὶ ὃ ἐπὶ τῷ Μυσῷ ὠνομά- 
ς δῇς ἩἩοϑδΘ- δὲ φῆσι 
οὐτὸς πρρτος ἀνϑρώπων τόσ 
Φρύγας εἢ" Ὁ ὃ κωμικὸς ἐμ- 
φαίνᾳ. ἔγϑαι τὸν ἀρχαῖον βεκχε- 
σέλίιον λέγει». ἀπτό χε ὧν ̓ Δρ- 
χκῴσδων ΔΙ «οὶ τῆς σελήνης μυ- 
ϑανομδδων Ἔρ, "ἢ ὑπὸ Φὸ βέκκε. 
βίκκος ἢ ὁ ἄξίΘ', Φευρεί. 
ἽὝὍπ ὑσὸ τᾶς πλάυραϊς τῆς μι- 
χρᾶς Φρυγίας " Ἴλι μεταξὺ 
τῆς Ἴσεης κὶ τὴς ϑευλάσσης. ταύ- 
χζίω τὴν πόλιν» ἀγλαὸν ἄτυ ποι- 

λαιβυέων ἡρώων λέγε!- ἢ ἔργ» ἢ 

εν φήσι “βυξος, Ποσειδῶν. χἡ 
᾿Απύλλων χτισείγτων, ὑπὺ ̓ Α- 
μᾶς ὃ γὺ Ἥρῳφς ὀγπολέϑοι, ὅ 
ὄφιν» ὧσο τε φρθγήστως, γὴ τῆς 
ἥραμέσης βασιλικῆς ἐνδρώδες Φυ- 
γείμεως. ἣ ἢ αὶ ἄγλως ἀςφείως, ὅτι 
ἄνδρες δ σία πόλιν Ἱδρυΐ, 

ὅδ ὃ 
δξήλειπῆαι εἰφαν! ὦ εἶσοι ἡ πα- 
λαεὶ ἼλΙΘ᾽, ὡς μηδὲ ϑεμδίες 
“ὑσυλειφϑύϑαι αὐτῆς» οὐ ριδήλως 
ὃ παλαμὰ ἱςοοία φησί. Ἴςτον 

9) ὅπ ἐπευδηαμέάγει χἡ τὴν ΓΙᾺ 
λἰδα χτί συμή σειν ποιητικὴν, 
ὁ. μῶγον δ) τὸ σεμγὸν ἄγχλως 
τὴς πύλεως, εἰλλὼ ἊΣ ἡ δ) τὸ ϑρή- 
νῶν ἄξια παϑὲν οαμὠτήν. διὲὸ 
ὃ ΔΛι(ανιύς φέ, Αἰγαίς μὰ σε: 

Τζω δὲ μέτ᾽. Αἰολίδθ. "' 
ΑἸηχύς πὴ ᾿χῴλος., ΧῸΡ μέγδῳ Ἑλλήσσονπον. 21 
ΤῊ σι᾿ ὅχιναιεποοσιν ἀὐγοαυώῶν "Ὁ περδὲς Ἰώνων, 
' ΑΓάλροι" ' οὐγοαώτες, ἔπι δϑονὸς᾿ ἧς Ἄζο, ὁ μέοσης, 
Μαίδυδιθι Λιπαρῃτι ποτερχοτοι εἰς ἅλῳ, δίναις, 

“υρυλόρριο Πραΐωης. 
Ταων αμφοσερων οἵ βορειοτερὴν ἐσίδοιο ' 

" Παῤῥαλίην" Ἔφεσον, μέγαλην πόλιν "ἢ Ἰοσχεαιρής) 
“γηὸν ᾿Αμαζονίδες "" τ τετυλονἷο, 

᾿ Πρέμνῳ ἔνι πἰρλέης, πὐθιώσιον ἄγδρασι οι ύμῳ. 

ὍΜιλήτο τε μεσηγὺ ὯΝ 
75. Ὑ7 

Ἔνθα ϑεἢ πῦτε ΕἿΣ 

ὌΡ Ψ Ύ 
λάγέες. χὺ ὥλλων πιγῶν τό; Ἂ 

«39 ὀνομα “μλῶν,» ὃ ἐμόνῃς εἰ 
πλῶς ὅτω “μέμνηται ὙΗΕΙ Τρ 
ίας ἄχ, ὅτως, ἀλλα τὴν πε δε 
γύτα τοι πϑᾶσαν Πειάμε πὸλ " 
φησὶν» οἰχγισάμδρ!θ᾽ « ὡς κ πὰ 
οὔδεοαύτήν. Ἰςέον ἢ ὅπ ὁ τῇ 
Ζναϊεώρονἢ ,Φρυγίαι περφὶ 
παλαμοὶς. μία, μλὸς ἡ κμεγώλη 
ἧς ὃ Μίφας ἄρξαι δατιονς 
εὲ ἣν ΓΝ Πιισιόγα. χὺ τὸ ᾽Αμ 
ῥεόφιον, Χ), τὸ Συῤαόα.. ταύτηι 
ἢ τὴς (μαγαιλης, (7: "ὁ ἥ Πρφος 
Φρυγία, «ἰὰ ἣν τὸ Φιλομήλιον 
χἡ αὕτη (δν μία Φρυγία. δα 
τέξαι ἢ ἐγέερ Φρυγία, ἡ μακρά 
ἡ ἐν Ἑλληασόγ]ῳ, κχὴ αἶξλ᾽ Ολυμ: 
πον. χὴ τείτῃ ἡ λεγουλμη ̓ Ἐπίκ 
τ᾽ Θ- ἐν ἢ τὸ Καήυσύειον, κ᾿ : 
τὸ Δορύλαμον; ὡς ὃ γεωζοοίῷ σ) 
ἱορεῖ τὸ χὺ Δορυλάειον. Χαὶ ὃ 
τὴν ὀρ ϑοϊεφρικὴν πέχνίω, χὺ τὸ 
Δορύλλειον,, οὶ φϑόγ ο" “ὧς: 
ΧΟ .) Δοχίμειον; πόλις χ᾿ αὐτὸ 
Φρυγίας. ὅτω χὺ Σύλλειον, ἐν 
σὶ “λ, ΤΟΣ ἑνός, ἔσι ὃ 
αὐτὸ, ΧΕ! τὸν τὰ ἐπνιχαὶ Ὑδ5: 
ψαν]α. πόλις Φρυγίας, ἢ κατ χ 
χινας, ὥς φήσι, Παμφυλίας. Ἅ 
λον ὃ ὅπ χἡ Συλομον τοῖο 
γεόφετοι. 

τὐϑο, πέπίαται ἥδϑέαώ γαίηδ, 

2 

829 ΗΠΟΝ 



 ΠΕΡΙΗΓΉΣΙΣ, 

» Ηλης αυΐεπι ρος, ΖΕ οἴα εἜχραηίαᾳ (πηΐ {εάες5 τεῖταρ, 8:1 28- 
ἱ μαχέᾳ [γιιπι {{π{π5] Ὁ]Εγ τηάρηυπη Ἠο]]εἰροηέιμη. ὅ55 δης 

ΕΥΡΑ ροίξ Παδιϊδηξ 1Π || Πππὴ {εγ1 Τοημπτι, 855 ΜΑυ τιπηῖ 4] 
μη, ἴῃ ἴετγ ΠῚ ρὲ πηεάϊαπ) 85 ΜδδησΓι5 ΡΙΏσαῖθιις ἀεἶα- 

ἵἴπ ΠΊΑΓΕ γΟΓΈΟΙΘΙ18, 

Παπι: 

8:7. Μιεία πὶ Ἰηΐεν ὅς ἐρατοίμπι Ῥγιο- 
826 (δι: ΔΓ ΘΑθς ΤΊΔΡῚ8 ὈοΓδΑΪΠΊ αἴριοιες 827 Μαγι!- 

ΠΊΔΠῚ ἙρΠείιιπη, πιᾶρπᾶπα Ὁγ)επΊ Πάπα, 528 [01 ἐπ 4ιοηάδπη 
φάει Απηδζοηιήεβ {γι χεγιηΐ, 839 ἢ ἔγαποο {{Π|Ρ|16] αἰπηϊ, 1π|- 
πιοηίαπι ποπλίηϊθι5 ΒΕΛΩ͂Ν 

Ὅπ μῷ τὴν μικρεὶν Φρυγίαν, 
αὶ τὴν ἼΛιον» ἢ Δ] Αἰολέων πα- 
εὐπέτηα ἢ γῇ, Αἰγοίε αδεὶ χεῖ- 

. ὑῶρ τὸν μέγαν, ἤτοι τὸν 
πλατὺν, Ἑλλησπόνον,. ὅ ὄξι γο- 
πώτερον 75 “Ἑλλήαποντα. Ἢ ἐψ- 

ὅϑα γὸ τὴν ὑπὲρ φεϑϑέσιν ἐ- 
σα νοτιωτέρων, Τέϑε, κεν» ὡς 
πῷ σωΐηϑες. ἄλλως γὼ Ἰὰ 
Φρυγίαν ποὺς τα ὶ βύρεια, κέϊγ- 

Ταρ οἱ ΑἸολεϊς. ἀλλὰ ΧΤΙ χὴν 
παλαιὰν να [ρυφὴν; Φρυγῶν τ: 
“ον. χα Καππαδόκων φϑὸς βυῤ- 
ῥᾶν δηλαδή. τάτων δὲ σεόσε- 
ἔφι Κίλικες, κοιϑήχογ]ες ὠπὶ τὸν 
ϑάλαοσα», “οὶ ἣν καὶ ἡ Κύφος. 
τέτων δὲ ἔχον) ᾿Αριΐῥιοι, αὐ- 
ὧὠ σὲ Μαπανοί" τότων εἰὲ οἱ 
Κιρσιαγοί. λέγε; εἶξ ὃ Διονύσιος 

ὅπ μῷ ͵΄τοὺ Αἰολεῖς, ὧν ὅς: 

ἐν ἢ Σμύρνα, ἡ ΔΑΓ ̓Ιώγων γῆ 
χέίται; ἀλίθι Θ᾽ κ᾽ οὐ τή. τοὺ- 
τὶς ὠφχὴ, ΧΤὶ τὸν γεω[ξοίϑον, 
ἡ Φώχαια, πόξοις ὅσαι τὴς ᾿Αἰο- 

Θ΄. Ἰρέον δὲ ὅπι ὥςεν τὴν 
ἐν χοὶς ; φϑώσασιν ἔγνωμᾷμ 

" αὐτὴν τὴ παλωμᾶ ᾿ΑΤ ΟΣ 
᾿ ὡς Ἰώνων χαλεμβύων πέλαα 

τῶ ἥν᾽ ̓ΑΠ κῶν, ὑπὸ Ἴων), 
ἰὴ χώρας ἸώΘ᾽ λεγομέ- 

 ὅτω χἡ ἡ Δωεὶς ἡ αὐτὴ 

εν 
κατ᾽ ὠπιχράτειαν ἔδγς, 

ς οἱ ἐντὸς Τὸ χα Πελοπόν- 

γησὸν ἰδ μὰ, πλὴν ̓ Αϑύμαίων, ΠῚ 
ἐΐων, ὃ Δώείξων Ἷ « τὶ 

δεῖς τὰ»: 

ψι ΧΠῚ 

Ἰολί δι ὄρίν. ἐχαλουῖ το χείρ 
ΧΙ πὸν γξωοοΐφον, ΑἾο- 

Παρναοσόν. τἣὸ χαὶ Πίνσδωρ(θ- 
πολλαχοῦ, χαίτοι Δωριςὶ γεό- 

φων, Αἰολίδα τὴν ῥα Τῷ λέγη 
μολπόν. ᾿Αἰολεῖς δὲ ἐχνοι ἐλξ- 
γονο ἀπὸ Δ τῷ Αἰόλε παίδων, 
ὥς Κ᾿" Δωρμκέϊς ὑπὸ φῦ τῷ (} Δώ- 
ρας κἡ Ἴωνες ὑπὸ δ να “Ὁ Ξ6- 
5, οὐνδ)ὰς ᾿Αἤ χοῦ ̓ ὃν κ Εὐ- 
εἰπίδης κτίφορᾳ ἱφορεῖ ᾿Ασιατί- 
δΟ.- χθονύς. οἱ δὲ «αἰεὶ τὴν ᾿Α- 
σίαν Αἰολεῖς ὅτως ,ἰἐχλήϑηξ, ἕ 
ἀιόγον ἧς Ὄνες ΝΑ ῥηϑέγτων Εὐ- 
φωπαίων Αἰολέων ἄποικοι» ἐλ- 

λα ὁ ὅτι ὑπὸ Αἰολέων, ὅ ὅξδιν αὶ ἐκ 
ποϊχίλων πινὼν "ὁ ειιγοίκ ων ἀν- 
ϑρώπων, ἣ αὐτόδι ἀποικία ἐκεί- 
νοὶς συμεχροτήϑη. Ὅπ σδιραὶ μές: 
σης τὴς δ ᾿Ιώγων γὴς ὃ Μαίαν- 
δρΘ- λιπαραὶς δέναις εἰς ἅλα 
κατέργε.). μεταξὺ τῆς ΓΙοιήνης, 
ἊΣ τῆς Μιλήτε; ᾿Ιωνικῆς σύλεως, 
Σποίκα ᾿Αϑύμαίαν, χτί Ἢν, - 
τον. ὧν ἥ υδο Πειήρῃ, ὁ Κάφ.- 
μη ποτὲ ἐκλήϑη, ἣν Αἴπυτος ὃ ὃ 
Νηλξως ἔκτισεν, ἀφ᾽ ἧς εἰς δὰ! 
ἐγὰ σοφῶν ὃ Βίαρ᾽ ἡ δὲ Μίλη- 
709 κτίσμα Νηλξως. ἀνδεὺς 
Πυλΐί. οαὐτοϑι μωατοικήσανΘ) " 
χΊ γε Ἡφφδοτον Νείλφως ὃ Κό- 
ὅρα ἔκτισεν αὐτήν. “ φησὶ γὼ, 
᾿ Νελεῳ τώ Κύδρε ὀππιασώμϑμος 
" δῃὴ τὴν Μιλήτε κτσιν. τῳ 
δὲ ὁ τόπος ἕξα φέ ἐρεῖ ἐγαϑ 
ϑεν υἡ εἰς παρφριμίαν κεῖ) πὸ 
Μελήστω ςρώμα τα. γὼ Θεόχρθ- 
᾿ . δὲ τοί πιας ̓“μαλακωτέφος ὕπνε- 
᾿ εἰπὸν, ἐπάγει, φαίη ἄν ἡ Μί- 

“ΝΘ. 
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β Ὁ λητος, Ὁ ὁ τίω ̓Σαμίαν χα- 
“ ταξύσχων " ὡς τῆς “Σάμε 
τὴς Μιλήτε ἀγονῶν ὅσῶν εἰς ἐ- 
εἰων φορόν. αἰεὶ ὃ τὴς πύλεως 

“ σοαώτης τοιαι τα γέγραπῆαι», Μί- 
ς χῇΘ- πύλις ὠπιφαψής., ἐλ δ! 

δέ ποτέ Ὁ Λολεγῖφν δὰ ὀποίκες. αἱ 
Λέλεγας ᾿ χὺ Πιτυᾶσα. ὠπτὸ δ οὗ 
ἐμέ πιτύων; χὺ ογότι ὠμε! φ- 
τον πίτυς ἔφυ. ἐμέ γεν ι.} Θα- 
λῆς δ Μιλήσιϑ), ῥήτωρ Αἰρ- 

γῆς, ὃν ἢ πειῤῥησία ἔδλωψς ᾿ 
Φωχωλίσης᾽ κ- Τιμόϑεος ὃ ὃ κεϑώ- 
βῳσὸς, εἰς ὃν ὀφηήγραμμα φέρε 
ὁ πόδε. Πάῤω Μίλιή]᾽ τίκτει 
“ γὸν Μόσαμτσι. ποϑεινὸν Τιμόϑτον, 
᾿ κεϑείρος δεξιὸν ἡρίολον. [υ δέ 
“ ποϑῈ κχἡ Κρηπιὴ. νῆσος ἣ Μί- 
“ ΧΠΠ]Θ-.- λέγ.) ἢ ἡ τίω τῆς 
Καλυνούς νῆσον. Μίλητον χλη- 
ϑίωῶαί πότε. λέγεται ὃ ) λύγ(᾽, 
"ἡ μέγεον τραθι αϑίς σά ναὸν 
ον Μιλήτῳ; “ὠρὶς ὀροφῆς μεί- 

νανα σὰ χὸ μέγοϑος, χαύτης ἢ 
περ αν πολλαὶ ἀποικία. ὅπα 

). τὶ πὸ Νειλῶα, ςθίκα το, 
πῶλος ἢ “Μιλησίων λεχρμδμων, 

δαὺὴρ αὐτοὶ ἐτεῖν! ναμυσὶ τειαῖς 
κογ)α σλαϊστιή]ες ᾿ ἢ δ, πὸ 9 ες 
λα τεῦ) ὃ ἼςΘ᾽ αδεὶ σὸν Εὐ- 
ξε εἰγον ᾿Ιςριανοὶ νλὐτοικϑσι Μιλῃ- 
ἐν ἄποικοι, ὥς φήσιν Ἡρῤ6.- 
τὸς, τότων ᾿). βορειοτέξᾳ ἡ ἢ Ἔφε- 
ΕἸ ἢ χὴ Τεφλέϊα ποτὲ ΧλΉ ΘΕ στ, 
χὴ Κα Ὁ Πτελξα) πόλις 
Ἰώνων, ΧΙ ἢ ̓Ηφφόδ]ον Λυδίας" 
(ὦ δ ΜῈ ὃ Διονύσιος λέ γΆ; 
ἡ μεγάλην πόλιν ᾿Αφτέμιδος, χὴ 
"αν φησιν ἐρεῖ τῶ, ὃ ὃν οἱ ᾿Αμῶὼ- 

ζύνες: ̓ἐποίᾧ, ἐνιωρέμνῳ ὃ ὄξιν ἐν 
ἀδρμῷ “ελέὰ, αἱειώσιο; » ὠνδρα,- 
δῚ ϑαδαα, λέγει ο Ἰσὼς τὸν πὗεί- 
τυςον ὠνεϊνον. τὸν ὕςξερον καμπέν- 

τα τούς νῷ 5 
ἑφωτῷ αἰειποιἠσοιΐς τὸ ἐσ ὀνώ- 
Ὡ ἐἱοί δ) μον. κὧν ὄχ, Φ: τυ- 

χᾶν Οὐ εν 9ς ὁ ἤϑελεν. ἀραὶ γὺ ς ς- 

ν᾿. 

ῥίνω, ἡ Αἰολική." ἔσι ἢ χὴ Ἔλι 

ϑελήσευ 8} ὅ ὅ πρὸς 

πέϑη δ» μηδέν σῆμ ἀπεάνπι 
ἐκεῖνα φδελφέρειν ἃ ὀνομίῶ» ὡς ς 
πιλη δ εἰη σοι πεισι, ὃ αὐ 
ὸ ὁ βόλο). λέγεῦ) ὃ γἡ ὅτι Κρρὴς 
Τὴ ᾿Εφέσῳ ὀππιϑέμεν . ξ λίβ 
κει" μη χανουῦτες ὃ οἱ πὸ 
γεϑύσαν πίω πόλιν Τὸ ̓ Αρπέ τί 
. ἐξάψαιηες ἐ διο Τὰ ναξ τῆς" 

γέμιιθ: οφινίον εἰς τὸ τέϊχ 
Ὅπ ἣ αἱ ̓Αμαζόνες πολλὺς. 
᾿Ασίᾳ, χα τέοον τύπος ποτὲ, δηλ 

σι Χὺ κρίυαἱ τινες ᾿Αμαζόνων, 
(ιώγυ (οί χὰ μίω νὴ πόλεις 
οὐτὴ ἡ ἼἜφεσος; ἡ ̓Αναία: ἢ [υἱ 

χύπος τεῆς πίω κόψῃ. Ὁ κι 
᾿Αῤῥιαγὸν,» ἀπτὸ ἀμτὸ ) Ἔλαίας᾿ Αμκαΐ 
γ᾽. χὺ Ὡρὸς τῷ Πόντῳ 5 Θίς 
τύπος, σγεὶ ἥν τ ἔχων πίω Ὧν 
λήγες», ἀπτὸ μιξὸς δι ὁ ὑφ᾽" 
χλέες ἀναιρϑεισῶν πΑβαζιη 
οὖσα τί χλῆσι, ὧν αἱ δικοί 
ξ9ι95 τότέςιν αἱ ὕερ, ἐχεσαινἢ 
ἀξιολογώτεραμ, χα χίω) ΤῈ ̓ 3 
ῥιανὰ ἱσοοίαν, εἰσὶν αὐ πὰ πὸ 
γομία,» Τρολλω 9 ᾿Ισοκρώτει 
Θίξα; Τάλλα, χὺ ἀλλά. ) 
Σμύρνο, ὃν ̓ Αμαζὼν ὦ ὅσοι χὸ ὁ 

καυτοι ζεῖν Τ' ᾿Εφέᾷσον λζγοτι 
εἰφ᾽ ἧς χὺ Σμύρνα τύπος ᾿Εφῴσ 
χὺ αὐ τίω" ὃ τίυ) ἼἜρφεσον Σμιὶ 
ναψ χλὴ ὅσα λέγυσι. φασὶ 
τίω) τὴς ᾿Εφέσό πόλιν, ἐν κοί) 
Ἰύπῳ ̓ οἰκιῶν εἰ. τὴν αἰρχίω,, 
χειμῶνι κατοιχλυ ὦ εἶ ᾧ» ὧσο Δὺ 
μάχε μετατεϑῆναι ἔνϑες ν “ 
οἱ» χὺ ̓ Αρσινύζω χληϑίεῦαι ἀ 
᾿Αρσιγύης τῆς ὠμείνε ϑυγαν 

φέρεται ὃ αὐ Δύειδος χῳλὸν ὅ 
γλέάμμω, εἰς, τὸν τοιᾶτον χίτο 
σμιὸν, ἐν ᾧ' χὺ ἐἀοιδοτοίτέιυ 
Ἰαδὼν Ἔφεσον ἐκεῖν» λέ 
ἀρχὴ ὃ τὰ ὁπι[οέμιμωιτος “μ) 
Ἤεείοα νεφέλαι πύον. ὕδα 

“ πικροὶ πᾶσ, Νυχῇ σι 
᾿φεμφέ παίγ]ᾳ, σρθυαΎΝ 
τὸ ἐξῇς. τὴν. Ἔφεσον ὦ 



ὕειον, ὄνομα, (γωὴ 5 ἡ ἧ δα 
4 . ἀφ᾽ ἧς ἡ οὐκ τομὰς 

προ κυύλον᾽ Αρτέμι φασὶ, 

ϑυγατέεα αὐτῆς τί ᾽Α ζὼ τ- 
Ὑν ἀφ᾽ ἧς αἱ ᾿Αμα ὄνες. 

φασι τὸς ̓ Αμαζόνας ὑσὺ Ἢ- 
εὐχλέας, δηωχομϑδα:, ὅτε κελαζίον- 

Θ΄ Εὐρυϑέες, ὄχὴ τὸν τὴς Ἵπ- 

πολύτης ἐσίλη ζωςῆρα, κατε- 
φυγῶν ὁπ: πιγώ" βωμὸν, ̓ Αρτέμι- 

δΘ-,͵ κάκει τυχῆν ὠφέσεως, χ 

 πὸν χύπον ἐχέ δὲν Ἐφέσον χλη- 
ϑῆναι, Ὁ γραμιματισμιὸν, 

ἀντὶ τὰ" Αφέσον. ἔθ ὃ γώναι- 
 κεῖον αἱ ̓ Αμαζόνες φεὸὶς τῷ Θὺ- 
μώδϑγ] ο)ὸ χὴ ὑπὸ μητέρων ξγενὶ “ 
ψεδηογᾶντο, καϑεὶ Χ) ̓Αῤῥιαγὸς ἐσὸ- 
ορῆ ἐπαλῦντο δέ ποτε χ Σαμεομμοῖ- 

ἜΡΙΣ 

ΠΗ ΤῊ ΓΗ Ξ Καὶ, 
τὸ σαύρῳς πείσοιδγς, ὅ ἴρ: γαϊσα- 

) ὧι. τοιάτων γ8 ἠῶτον χρεῶν. διὸ χὺ 
᾿Αμαζόνες ἐχο Ἀουΐ) τὸ κουταί τινας. 
ὅ μόνον ὡς μονύμαζοι ξπεχσίον-- 
το ὃ βρεφύϑεν τὸν δεξιὸν μαζὸν» 
ὡς ὧν μὴ ὀξηκωλύη τίω τοξείαν) 
᾿ὀηγὶ γ οἷα μὴ μώζαις; ὀνγὰ κρξα- 
σι ϑηφίων ὀξδεφόμεναι. χἡ ταῦτει 
ἰῷ τοιαῦτα. σὸν Ὁ ῥηϑενἼα Μαλαν- 
ὅρον, σκολιόν Φασι ῥέειν, εἰφ᾽ ὅ κ) 
πεὶς ἡ] ποτορμδω σκολιύτη τας ποί- 
σας μμολοίνδρος καλῆς. ἱςορέϊ) 
Ὁ) ὅτι αὶ ἀνωτέρω εἰρηράνην Πειή- 
γὴν τὸς τὸ ϑωλαΐον ᾧ δῷ, ᾿ πὼς εἰ εἶρ- 
χῶς, μιεσύγιων ἐποίησεν ὃ Μαΐαν- 
“ δδρς μακρῷ περούματι. φησὶ γὰ 
“δ ὁ γιωγαφέφος; Οὕτω "Ὁ ὃ ὃ Μαίαν- 
οδρὸς πολυ) χῆν χρτοίγων, χ᾽ ὅπη 

δες, σοὶ τὸ ἐν Ξαυξφμάτικ ἢ πο"  χύχῃ τὰ αἰγιδιδ προς! ϑεὶς» πε: 

πε Σχυδίᾳ, οἰ κῆστω, χοιδοίοἣρ πε9- “ ποίήχε τίυ; Πριήνϊω μεσόγεων 

᾿ απῆαι ἐν τοὺς πδεὶ αωρϑμα- “ χεοσιρφκοντα φαιύων προο- 

τὸν! ἢ οἱονεὶ Ξαμνεφποίτιδες. δι “ «ατι, 67) διιλατ πρό τεξον ζῇ. 

ΠΑΝ ὄὅπι τῆσιν ἐπ᾿ " ἀγπολιΐω τεπόουςοι» 820 

Τρώλῳ ὑυὶ ἐ ἠνεμθενίο. πύϑεν Πακίωλος ὁδαγων 

τ" Χρυσὸν ὁ ὁμῷ δινησιν ἐφῆκομλυ Ὁ. Θ. κελαρύξει: 
Τὸ σι’ ὧν ὅτι , πλιδυρῆσι καϑΥμδυίθ. 4 ξιαρρς ὡργ 

" Κύκνων εἰσοίϊοις λιγυρζω ὁπὸ» ποι τε καθ" ὑδὼρ 

Ἔγϑα. ω ἐν θα νέμον!) αἀεξομδυης ἔ7ι " ποίιης. 

ἢ ὑλίω. 

ὃ 35 
τ Πολλοὶ ηἡ μὴ "ςἢ ὧν ᾿Ασίδε χηλεϑυωσιν Γ΄. || ἐς ̓ Ασήδεο 

Ἔξογα Ἐρι ρνδιδν Μαιδύδιελον ἐγάλου Καύςρω 
Ἥσυχα᾿ τ  δυῖον: ὄπιβῥέει οὐγλῥιον ὑδωρ. ᾿ σαφλάξ ε- 

ἿΣ 
τος. 

᾿ δ9ο Μχοηίᾷ απΐεπη ῬΡΟΐΈ Βὰ5 υὐὸδες ογέμιπι νεγίι. ρογγεζξα οἵδ, 
8:1 Τγηοῖίο {πὸ νεπίοίο : ὑπάδ Ῥαζζο!5. πιεληβ, ὅ3᾽ ΑὨΓΙΠῚ 
οαπι γογίϊοῖθι5 ἐγαποηβ Γαΐαγγαῖ. 833 Η)05 ΔΓΕ ΠῚ λὰ Ἰοΐοτα (δἄδης 
ΝΕ ΓεπΊρΡΟΓΟ 834 ΟἹοΓαΠι ἘΧΔΙΔΙγε5 ΟδΠΟΓΔΠῚ γΟΟΘΠΊ, ὩΣ 1η Πε- 
ποτα 83) Ηῖς ὅς ΠΠ1 ραίοαπίατ, γείσεηϊς 1η Πεγθα. 836 Μη} ΠΔΠΊ6: 
Ῥγαλΐα 7 ἴῃ Δἤα νίγεηί, 331 Ῥγαοῖραδ νερὸ ἴῃ σάγῶρο Μαπάγιο : Τ 15 «Αἱ!ά 
ῖοὸ Οὐγ τι 828 [οἰ βτορεητις ταῇυε ἐρεπά: 64. Δα, δὲ δὶ 

Ργορυις ἀἰξᾶ, 

ν. (οὔ. 
ΕΝ 

κὶ ἜΝ ὦ τοὺ τοῦ Ἴωνας οἱ Μήονες, 2ρυ: οἱ Λυδεὶ ἐπ᾿ ἰνατολεῖς, ἔς- 

μὲ ὧν κα την αὐμφητω, ἤν ὄνθ᾽ χώεον εἰγαδὴν οἰκου Χὸ 
; Δ: 
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ἢ αἰ μειζόναι. 

Ι περισμα- 
ραγεῦγιες. 
ἢ τ γεσρι. 

ΔΙοΟν Υ ΣΙΟΥ 
χολυαῤγυρωπέτίω, ὥς φάσιν οἱ 
παλαμοί. ἕνϑα ὁ ἰωεμόεις Τμῶ- 
ΔΘ. τὸ ὅρ(6". ὅϑεν ὃ Πακτωλὸς 
ῥέων χευσὸν διμοίΐ δένησιν ἐφελ- 
χόυβυΘ. κελαρύζει. χρυσοῤῥόας 

) ἱςορε Ὁ ποταμὸς ὃ Πα κτωλὺς, 
ἢ ὡς αὐτὸ φὅτο χευσοΐ κῳτασύ- 
ρῶν ψήγμα]α. ἢ ὡς λιπιώνων 
πίω ἐὔχόειον οἰῶ, κἡ πλετοποιὸς 

Ω' ΩΝ ͵’ 3, ις τὸῖς ἐκέὶ γινομᾶμίθ-. ἢ ὅρα 
ἐνγαῦ δὰ τὸ κελαρύζειν, ὅ πάγυ 
φοισφυὲς ὃν μεγαλειύτητι πουτα- 
μοδ ῥόωατος, ὁδὲ ἐν τοῖς “δ 
τότο, “ἃ Κηφιοσοὺ, ὃ δὲ Πωκ- 
χωλὸς χαταφέρεῶχ λέγετα εἰς 
“ σὸν “Ἕρμον, χα ϑοὶ ἡ Ἥρφοδ- 
ὁ σὺς ἱςσορείγ λέγων, Πακτωλὸς 
ψῆγια χρυσοῦ χῳταφέρων ἐκ, 
78 Τ μώλς εἰς τὸν “Ερμωον πο' 

“ χαμὸν ὡκδρδοὶ, ὃ δὲ ἽΕρμος 
« «ἡ μ᾿ ἐρῶ ; 
Ρέων ἔμ τὴς Σαροδγαψῆς ἐνοδ ω- 

“σιν εἰς τία) τῆς Φωχαίας 3,- 
“λασταν. λίαν δὲ τίω δ Ἢν- 
εδῶν ὁ Διονύσι(»- ἐἰξυμνέ,, ὡς ἐυ- 
“δοάμονα, ϑεῖόν τε ἔσαφ- αὐ- 
τίωδ ὑποχαλῶν, χὴ λέγων κύκγων 
λιγυ ρεὴν ὅποι ἔαρίΘ- ὥρῳ εἰκξεῶτ 
ἐν ταῖς τῷ ἸΠακτωλὰ πλαἰραὶς, 

«ς 

«ς 

οἵ χαϑ᾽ ὕλίω ἔνϑα γἡ ἔνϑα νέ- 
μέοντα αὐξαγομίμης δὴὴ ποία; " 

ν Ἁ ᾿ ω] μι 

Ὁ. ΟἿ πολλοὶ μὰ λειμῶνες ἐν 
᾿Ασίᾳ ϑάλλοισιν, ἔξοχα ὃ χτὶ τὸ 
Μαμαΐνδριον σεόῦον. ο)ὸ τινὲς χὴ 
“Ὁ παρ᾿ μύρῳ, ᾿Ασίῳ ἐν λει- 

ςᾺ 

᾿ Ν 
τὰ. ἐν Ἢ 

Ἷ ᾿ 

μῶνι, ἐντεῦϑεν νοῦσιγγ ὡς τάχᾷ, 
" τὴς Μρῃονίας, ᾿Ασίας λεχορᾶμης. 
θ᾽ χἡ ἔϑγός τ) οἱ Μυσοὶ. χτ 
τὸν γεωϊροίφον, ἄλλο γα Ὃ- 
Ἄυμπίος. φησὶ γὸ. ὠμέῖνΘ-, Μυσοὲ 
“Φ Λυδὰς, χἡ πόλις Φιλαϑέλ- 
ξ φέω λέγῴᾳ ἢ ὃ Διονύσιος χἡ τὸν 
Καύςρον. ἥσυχα κῳχλάζον]αν 
ἢ παφλείζονῇα, ὠπιῤῥξειν ὕ δὼ- 
πὶ ὠγλαῷ εἰς τὸν Μαϊανδῥον. 

Καύςρ- 5) ὑνομάζετω ὑπὸ “ῷ 
ἐχεις τὴ χεκαυμδόη χώρα» 

ς ἧς, ΧΤΊ τὸν γεωζροίφον, οἷ- 
γ᾽ ἐλλύγεμος εἰρετὴ ὅδι χῴτα- 
κεκαυμϑμίτης. τιμὴ ὃ χώραν ταύ- 
τίω οἱ μϑρ Μισίαν καλδσι» «γα 
ποῦ ἐκ ῥηϑέντας Μυσὲς, οἱ "ἢ 
Μυονίαν, εἰπεὶ τοῦ Μήονα;" ἥπιο 
πεφρώσεης λέγοτω ἢ τίαΣ ἐπι- 
φωνείαψ, κι εἰ δεγδ'δος, πλίμ ἐἰμι.- 
σέλο, ὅπὸ Ὁ τὰ Κοαύςρά κῴφλέϊ ται 
χἡ πεδῆον Κούριον, τὸ χἡ Καὺ- 
«ρίωόν ᾿ ᾧ συμεχὲς τὸ Κιλ(αγόν. 
λέγον ται ἢ χἡ οἱ Λυδοὶ, χἡ Μαίφ- 
ὁ γὲς Χὴ Μῇἤονες᾽ ὡς “υλοὶ κἡ Ἢ“ 
“ ρϑδόϊ(Θ.., λέγων ὅτι ὃ δῆμος 
“ Λύδι ὑπὸ Λυσοδ τῷ ἼΑτυος 

: φείπεον Μίαν αλίωμθν 
περ οἷς Ἰὼ αἱ Ξαΐρδεις, τὸ δ" 

“ Λυδῶν βασίλειον, ὡς φασιν Ἴ- 
“ δύω χέγεῶς «ὐϑοὶ τῳ ποιητῆ. 
ταύτας ἔχειν οἱ Κιμωέεοιοι λξγον Ὁ 
δέχα τὴς ἀκροπόλεως, ὅτε τίωΣ 
πολλίω) τὴς ᾿Ασίας χοτέδεραον. 

Οὐ με σέϑδ γκυυαλ(οως ἰφὴ ἐν ονοοσεαι, οἱ πἶϑα κέϊνο 
Θύον ἐδίθρι, αρυσοῖο χουτ᾽ [ξύ(θι ἄμμῳ βαλθσαωι 840 
ὁ Οραεύν:). ϑυησὸν " ἑλιοσύμῆναι αἷδὰ κύκλον, 
Εὐπε δ Διωνύοσοιο ἡρρρφοσίας τἥέοιεν. 
ἢ Σω ἃ παρϑενιχοὶ, νεοϑηλέες οἷαί χε νεξ φρὶ, 

, Φ Ων «Ὁ }} Σ χουροσιν᾽ πῆσιιν ἢ 
Ἱμεῤῖθς δονέωσιν 

"αὶ πέρι ̓ σμᾳραγεύγἼες αἴτοω 
σηϑέοσι ετῆμας. ϑ8ος 

᾿ ωου Ψ ἐὦ Ι 
Ζ ̓Αλλὰ πὸὼ Γ᾿ Λυδεισι μετ αν, ϑρῴπρισι μέλον). 

Ὶ 829, Ν6 



ΓΕΡΊΙΗ 

ἀριὰ Ποηπγίπε5. οαγας {πηξ. 

ὅπῃ ὑποσεμγυΐων πίω) γὼ τὰ 
Λυδῶν ὃ Διονύσι), ὡς χκὁ καλ- 
λιγιυίαικα» φησὶν ὅτι», ὅ μἰω “- 
δὲ πὰς Λυδὰς μέμεψαλτό τις γυ- 
ναϊχας9 αἱ χρυσουῦ ἄμ ο, χτὶ ὃ- 
σφύθ- βαλέσα. ἤγυ" ζώνῃ 
γευσὴ ζωσάρμϑρω, κύκλον “χορ 
ϑηητὸν ἑλίοσοισι, “χοξρςίσιας ΤῈ" 
λῆσαι τοῦ Διονύσῳ. ὅτα ἐνϑε- 
σιῶν δή ὃ ποιητὴς πανηγυεικώτε- 

᾿ ον ὠπὶ τὴ τὴς χώφας ὧν δοαμο- 
νία, χὴ ἀφϑείᾳ, λόγο γρηταϊων 
τὴν ἀχροωτίω), ἢ Ὁ» ἧς εἰπεῖν» 
τὶς ἔπεσι “χορόων χἡὺ ἐπτρχέμε- 

γ᾽. ἐπείγει, Συι) χὺ παιριγεν ἐχοὶ» 
γεοϑηλέες οἷαί ΤΕ νεξ ροὶ, Σχφῴρε- 

σιν. τῆσι ὃ9 ἤἥγρυ» ταύτώς. «ὗἶξι- 
σμαραγευὴ τές αἥτοι Ἵμερτδυ 6[5- 
γέεσι «ἷξε «ήϑεοσι χιτῶνας. τὸ ὃ 
γεοϑηλέξς, ποὶς νεξρϑὶς συυταχκ- 
χέον. παρϑένοις γὼὺ τοιαύταις ὅ 
πάνυ ὡεοσφυὲς τουθομώ. χάλεθν- 
σῶν ὃ τὸ σκαίρειν. τὸ μᾶϑτοι αποΐ- 
ρεῖν» χιγδωυώφδης λέξις δεῖν, ὥς- 
Ὁ ᾽ἡ τὸ ἀασείρειν. τὸ ἢ) σμια» 
εαγεῖν ἰδὲ χ᾽ ἐπὶ ἀνέμων ὄνο- 
ἰατοπεποίη ται" ὅϑεν χὺ Ζαϊς εἐ- 
εἰσμιείφ 5 ἤτοι ἀὴρ πολύη χος- 
ἐγγαῦδα ὃ. ὁ μόνον ὡς Φεξιὰς 

Ξόρδο ὄσι Ὡϑ9 χρῆσιν; Ἕ 

»- 

Κύϑὶ δι᾿ ἂν ἀϑρήσφας- 

ἘΚΉΡΣς ΤῸ» 

4:96 ΠΊΠΠεγες αι! 4επη υἱερεγαῖ5, αι ἴῃ 1ΠΠ0 849. Ὀίνίηο (οἹο, 
φατεο Ροὸγ [ππηρος {1114} νίποῦ]ο οἰπόξας 55: Ὑτριάϊδηῖ, τηϊρη- 
οὐπὶ (6 Ἠοόξεηξεβ οἴγοιπη ογρεπι, ὅ45 [ (ὐσαηάο ΒΔοΟΪη οἰογεᾷϑ ἢ, υεὶ, κι ( 
οοἰδογδηΐ : 3843 ϑ:πΊὰ1 συοαις νἹγρίπεβ, γεσθηβ. δοϊαέϊαίι νεϊαΐ ἀδεμβρε... 
Ηἰππιΐ, 392 ϑλ!δηΐ, αυϊδι18 οἰγοαπγορεπίεβ γεηξῖ, 545 ΕἸεραη- 

ες ἀρϊίαπξ ἴῃ ρεζζογιθιι νείζεβ, “16 Αἴαις ἢσο αυ!άεη) Γι γάος 

“ἡεφποιὲς ὃ Διονύσιον, ἀλλοὶ χὸ 
᾽ Ε Ν «ες , Ν Ν 

ὡς ἄγχιϑας νφάλνειν τὰς ΔΛυσες 
3 Ὁ ς - ΑῚ ’ μ 

ἐπολνεῖ, ὅτι ἢ κχἡ πλόσιοι πώλαε 

129 

ποτὲ οἱ ΔΛυσδοὶγ δῆλον" παρ᾽ οἷς 
προφότοις Χχὴ νομίσματα χευσοΐ 
καί εὐργύφε ἐχόπι. χὺ σρυφίωδ 
«δὲ πολλίωΣ εἰχον, ὅϑεν χὺ πεώ- 
για πολλοὶ υἰξεύφον αὐτοί, λξ- 
γρνται ὃ χἡ ἀνδρέιοί ποτε “γυξ- 
ὃτα, χὰ ἀλκιμώτατοι» χἡ ἀγαϑοὲ 
 ἱππάϊειν. “)ὸ ἡ «ὐρῷὶ Δυ- 
εἔον ὥρμα ϑέειν λέγον.) οἱ ἐν ἡ- 
γιοχείῳ, ἡ ώμϑμοι. “Οπ' ὥςωρ 
Παάμφυλ᾽» κχἡ Παμφύλι» πὸ 
ἐὐγιχὸν, χἡ Σύρος, Σύροι 9). ὅτω 
χἡ Λυδὸς, Λύφι». δραξείλλον- 
παρ ἢ) οἱ Λυδοὶ ᾿πὶ πονηείῳ " ὅ- 
εν κὶ παρφιμώων, Λυοοὶ πογηφθὲ5 
εἰξεύτερφι ΑἸγύπηιοι, κχἡ τείτοε 
Κᾶρες. αἱ δὲ Λυδαὶ πορναὔε- 
ὅτι πᾶσα λέγρντοι» χαὶ ῶξᾳ 
πλείω διδόναι ἢ λαμ(άνειν. “τῶ 
δέ φασι χἡ Φἰ θὰ ̓Αρμϑρίοις παρ- 
ϑένος ὀμφαγέϊς εἰνιερωδείσας 
ϑεῷ τνὶ λεγομδῦη Τανωϊτιδι χα- 
πχαπορνόυ εἰς. εἶτοι «σοὺς γούνον 
ἀκδέ θοῦ, μυρενὸς οἰ παξιουῦτος 
τοὺς τοιαν τοῖς συμοικέϊν. 

“Ὁ Αὦ 

Πρ: δι᾿ ἄλφ, ι χεκλιμδυΐω Λύκιοι οϑύνα νακεπούυ σιν, 1] κεκλιμίνσε- 

εὑρρείιτὰ ποτουμθιο ἡ 

Ἔνϑει βαϑυκρήμνοιο φαειγείαι ἀρεα Ταυρ; 

᾿Παμφύλων ῷ μέμοι. Κραυρν δὲ ὁ φημάζεσι θζῸ {παρμρυλξων: 

τχσσειράλιον "“ “ϊολίεϑοον 

᾿Ασασενδὸν, ποτοιμθιο αὐῷφ " ῥόον ̓ υρυμέδον [(., 
Εγβθα ᾿ συοκονίησι Διωγα)ὴν ἱλάοντου. 



16ο ἈΠ ΓΟΥΝ ΥἿΣ ΠΊΌΞΤΎΥ 

841 Αἰ τοῦτο απίεπι νεγρεηΐοῃη ΓΎΟΙΙ ἕεγγΆ ΠῚ ἸΠοοΙππέ, 548 Και 
τὰ Ηπεηΐα, ρα] ΟΠ 1 ἀηπηῖβ : 859 ΠῚ αἰτα ῥγαοιρίεῖα πο. δ 
[ππέαγ πιοηΐοβ ΤΔυτΙ, ὅδ Αἀ ῬαμΊΡΠΥ ΠΟ εἴη} πΐᾳπε : ΟΥαρτ 

᾿ ψετὸ Πίστη νασὸ ἈρΡΕἾ ἀπέ, 8:1 ΠΗ δἴαπι νίάοτε 4648 Παρὰ ἵ 
ῬΓΔ πηαγὸ εἰς [πἢ ΑΥἹΕΙΠΊαΠ1] ορριάαπι 852 Αἰρεπάμππη, ΗμΠηΙΠίϑ. 
χία ππᾶρς Ἐπεγπιεάοπίι5, 353 0] Γατιπὴ πηδξατοηϊθιι5 Ὀιοπα 
“γεπογε]} μἰδοληΐ: 

σὸ ἘΣ 

“Ὅπι Λύκιοι τὸ 57» χατα τι- 
ναὶ γῳ λέ! ἢ ὃ ἀπὸ Αύκε τῇ Πα») ο- 

ΨΟ- διαξ αν) εἰς τίω ᾿Ασίαν. 

κἂν) ὃ ἢ, φησὶν, οἱ Δύχιοι πρὸς 
ϑαίλαοσαν» ἔγϑω χἡ ὃ Ξάνϑος πο- 

πιμός ὄξιν, ἄλλ: ὡδᾷὶ τὸν 
Τρωϊκὸν. τὸν γχὺ ἢ Σχάώμανδρον ᾿ "ἡ 
πόλις διμιώνυμμος. αἰεὶ ὧν ἐρῥε- 
“η πὶ ὦ ἐν τὴ Πα τοίρων ἜΣ 
είᾳ. «ἷεξὶ ὃ Λυχίαν χὰ πιὶ 75 βω- τῇ 
ϑυχρήμοα Τούρε ὕρεα φαάνετομ 
μέχοι Παμφύλων, ἥτοι Παμφυ- 
λίων (διχῶς γὺ ἡ «Ὁ ἔϑνυς φέ- 
ξόται γεφφὴ, ὡς «πφφείφηται) ὃ 
Ἴσυρο πὸὼ σὸς πίω ϑάλαοσων 
πρφτομὴ τοῦρό εἰχαίζονται. ε)ὸ 
χἡ Ταῦρον τὸ ὄρος χληϑύ ει λέ- 
“ρισιν. οἱ ὃ χὰ δὰ τὸ μέγεϑθ᾽ " 
Ἰαΐφρον φασιν αὐτὸν λέγεῶτα. 
πα ρρι τοὶς ποιλαμοὶς9 
πεν τα τὰ μεγάλα χὺ βίαμα. ὅ- 
δὲν "ὁ τὸ βὲ ὡπιτατκὸν μιόφιον» 
σατο Τνας9 εἰλήτῆωμ ὡς ἐκ Ὁ 
βοῦς. τὸν ἢ ἐνταῦ ξα Ταῦρον τὸ 

ὅς, κ᾿ Κρολον φησὶ φημίζεδς, 
ὑπὸ Κροΐγου, τινὸς ὡπιφαψᾶς ἐν- 
δοὸς, ὃς αὐτῦϑι ϑανην πμᾶ.. 
ἐν τέτῳ “δέ φασιν οἱ παλαμοὶ τί 
Κρῴγῳ ϑεῶν οἰ γέλων ἄνῥα τ. 
“ δὲ γεω[οοίφ Θ᾽ αἰϑξδὶ τῷ Κρο- 
“γρυ χ τειῦ ταί φησιν, Ὁ Κράλχος 
“Ὅρος ὄξὶν ἔχον ἄκρος ὀκτοὶ, γχἡ 
5  πῦλιν δμώνυμον, ΗΟ μυθαῦε- 

“σαι τα αξεὶ Χιμαάρξᾳς ἡ γὺ φέ- 

᾿Αλλαι σι ἑξείης Παμφυλίδες εἰ εἰσι “πύλης, 

᾿Κώρυκ (Ὁ, Πέργη 78. ον ἡγεμθξοσου Φασηλις, 

“: 

«φαγξ ἐκεϊ Χίμαιξα ὑπὸ Τῷ ὁ 
« γβλοῦ ἃ ἀνατείνεσα, ΤΟΣ ἯΙ (ι 
“ κεῖται ὃ ̓Αντίκρα Ὁ). 
τωι χἡ ὕφος 9 αἰεὶ Αυκίαν, 
κ)ον σὸς αὐτόμωτον. Ζῶτο ἢ 
χει "ἡ εἰσείρτι φεϊάνε]ακ. ἽΟπ 
᾿Ασσέγδῳ τὴ Παμφυλικὴ πὸ 
ἔνϑω ποταμὸς Εὐρυμέδων ἣ 
συῶν. ϑυσίαις ἱλάσκε]αι ᾿ΑΦε9 

ὃ ὅτ ϑερᾳπόύεται, Μύ- 
πγὸς εἀὀκα πα ξ ΠΟ τς Ὁ ἔων 
ὃς ἰυξάμϑυ!.- ϑύσειν ὁ ἄν. οὰν 
σέσῃ τὴ χώρα» συῶ ἑλῶν ἔϑυ 
κα κέϊϑεν τὸ ἔϑος ἐ ὀρ ραίτη σεν." ' 
γείων δὲ" κτίσμα ἡ "Ασσενδᾷ 
ὀνανδιρᾶ σε ποτέ κα πολύ. : 
ὃ χὺ ἐλαιῶνα. “ φησὶ γ ὁ ΟΥ 
« γεοῖφος» ἸΑσσενδὲς ἐλαμύφυ 
ὁ Σίση Παμφυλικὴ, πύλᾳς 
᾿ χέχεστα χϑεία γιώλοφα.. , 

“᾿Αῤῥιαγὸς ἱςσορέϊ κακωϑῆναι Ἶ 
᾿Αασενδίες ὑπὸ ᾿Αλεξ ἀν 

“ διοῦγῃ δουῦαι Τὴ ςρατιᾷ ὑσὶ 
ὶ ̓μϑμοι πεντήκον]α πείλαν)α 
᾿ μαῶον, γὺ δῦ σπεντήχογ)α, ̓ 

“σες ὅς ἔξεϑον τῷ βαῖνε 
᾿ ἔδωχαν. ἄν τε οὐδ αὐτὶ 
: λύπησεν ὁ βασιλάς, χὰ σίλ 
“ ξχατὸν ἔλαξεν εἰντὶ μευ τι 
ς κογΊα. Ἰσέον κ᾽ ὅτι ἢ 
υϑὺ διαὶ “8 45 ὕνομώ πόλ 
δι ὃ Τὰ ὁ ̓ Αασον δὸς, ὃ μὴ ὦ 
δδόρϑυ Θ᾽. ἵνα, μὴ συμεμπί 
“ύλις τὸ τὸ ὀζιδέτον. 

ὝΝ 



“-
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΄΄
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4 ἡ ἢ ΕΡΙΗΓΗΣΙΣ 
Γῶν ἢ Ὡοὺς ̓ἀνπολίζω ᾽ μέσωώτζω δϑύνα γαιετοίθσι 

Ἴδρί ὧν πολέμφισι Λυχῴονες ἀἰκυλότοξοι. 

Ἧ; ΑἸτᾶ δυιΐεην ἀοίησερα Ῥαιηρῃν Πα (ὰπέ πρῖνος, 85 Οονγοιῖς, Ῥου- 
᾿ράᾳιςο, ὃς νεπίσίῃ [νεπέϊ5 ἐχροῆία] ῬΠαίο 5. 8:6 Ἡ τηπὴ ΔΠΐοπῚ αὐ 
ΟΠ δηίοΠῚ ΤΑΙ ΠΊ ἴογγᾶῃ} ΠΑ Ιίηης 551 ῬΘΡΙΙ τη εἰ 5 Γ γσποηο8, 
ΟἾΡΨῚ5 ΔΙΌΙΘΙ15 πξεηξε5 {{ἀρτεξα:11.} 

Ὅπῇ ἣ Παμφυλία χροὶ ἢ ἐνπὸ 
αιχὸς [Τα μφύλης»ἢ ὑπὸ Παμ- 
Ν τινὸς. ὃ κὶ ὃ Λυκόφρων μή- 

γηταιι. Ἡρόῤόδ “δέ φησιν ὅπῃ 
Παμφόλιοί εἰσι "Σ ὧν Τερίας ἐ- 

Οπχοσχε δε ἀδέγτων χὰ ᾿Αμφιλό χου 
Ά Χάλχαῇθ᾽. Ὅπ Παμφυλί- 

ἐς πόλει ς5 Κώρυκος, χὴ Φώση- 
λις προπαξαξ “υτύνως» ἢ πυτὸ 
Φαάρσαλ(,, ἀφ᾽ ἧς Θεοδέκτης 
χάλλει «παιφέφων, χὶ ποιήσοις Ζε- 
, ἴω ὁ ῥητοριχίμ), καὶ λόγοις ἐ- 
᾿ϑὸς γεύνψας δ καὶ σραγῳδίας 

δ Ἐπεὶ τότων ὃ 4] οάφ. 
Ἴμ Κώρυκος χαὶ Φασῃλις, 

Παμφύλων τύποι. ἀλλαχοῦ δέ 
, φησι, Κώρυχος αἰγιαλὸς πὗδὰ 

Ἢ Δυχίαν. εἶτα Φασηλις λέμε» 

τ᾿ χαὶ πόλις εἰξιολύγρις ἢ ἔχουσα 
᾿ ρεῖς λιμένας. φαύτως ὑπέρκ4- 

ὍἝ ταὶ Σόλυμα, χαὶ Τύμωσ- 
“ σὺς πόλις Πισιδ)κὴ, ὀππκειμέ- 

Οὔ γῇ τοῖς φεγοὶς χοὶς φἰδλ ηζωὶ Φα- 
σηλίσα ϑαΐλάσταν, φῇ» ᾿Αλέ- 

᾿ξ ΦρΘ- ἀνοίξας “)ήγαιγε τίω 
φρατιοῖν, ἔγϑαι χὺ Κλίμοξ ὕρ(δ», 

: φησὶν, ὠπικείμαμον τῷ Ταμ- 
“ φυλίῳ πελάγει. ὀγταῦϑα νίως- 

ΒΕ... μίας μδὸ γυμουθῶ ποὶς πειρροαε- 
τ σιν αἰγιθοὺς, πλημρύφοιἣ Ὁ- ὃ 

δ. .χ πολάγες, ὅσο κυμάτων χα" 

τ τὸ πολύ. μέσον δὲ Φα- 
λίσος χὶ ̓ Αἤαλείας Θήζη πό- 
"ἐκ Ὁ ἢ Δυενηοσὸς» δμιώνυιοι ταὺς 
βωϊχοῦς. πίω) δὲ ᾿Αήάλειαν 
γύμον ὃ γεω[ρῴφ(» “Εὖ λέγει 
(ΤΙ σα τος. ὃς ὯΝ Κώρυκον πολί- 

"ς ἔκησεν. ὃ ὃ» ἄλλοις δέᾷ φησιν 

ὃ σὐ τὸς ὅ7: Κώρυχος οὀχρο, ΔΛυχί αἵ) 
μῷ πίω ἄχραν: τὸ ̓Αγέμδειον ᾿ ὑ- 
ες ἣς ἄνϑον αὸ Κωρφύχειον, ἐν 
ῷ εἰεἰςη κεόχος, οὐοῦ. ἰφέον 3) 
ὅτι ἥ παρφιμία ἡ λέγέσα, “Ὁ δ 

ἄρα ὃ Κωρυκα Ὁ. ἐκρφᾶζετο, ἔκ 
ὠσπὸ σοιύτας τὴς Κωρύκε εἰρῇ 
ἐλλ᾽ ὠπὸ γησίᾳ τινὸς. χὺ χιρῆβῤ Ὁ» 
ὀν7(Θ- πλησίον τῆς Τέω γήσε, κὶ 
ΠΝ Ἐρυϑρῶν, ἕν ὅτ; λυσήριον ιω 
σὰ ἱκέϊ ,Κωρυχαίων, ὠτεικύς ὅγ- 
χων «ἑξιέργως ποὶ χτί γα ἐμπό- 
ῥες, "Ξ ὅτως ἐπε(ελάὔον]ο εἰ.}-- 
τοῖς. ὅ εν Ὁ ἢ παρφεμίω, ἀπὲ 
δ «ξλργαξ ομδμων δ, ῥοῦν ὅτι 
νύγν]ων ποὸὶ ὠπόββητα. Ὅπ τοξ 

᾿Αυκίες πρὸς ϑαίλώσσιν εἶπεν τῷ. 
«δαιςέλλων ὡξὸς 1 τοῦ Λυχοίογας “ 
ὅς Λυχάονας τεὸς ἀναυβνιῶ λέ- 
γε: ὡς ἥἡπειρώτας μέσην θόνα͵ οἵ- 

κεῖν. χὴ ἀγκυλοτόξες ὦ ὠγορκοῖ! ζει, 
χὺ Ἰδρίας ἐ ἐν πολέμῳ καλεῖ. σό- 
σῶν ᾿ Δυχαῦνων ὄξι Χὴ τὸ Ἐϊκό- 
νιον» Τὴ εἰχόν: Τὴς Γορχόνί 5 πῶ- 
δονοιμαζόρδρον ; ἰυ) οὐ τό: ὠἀνοιςη- 
λῶσαι λέγέπα ὃ Πορσάύς. λέλρν- 
τῷ 2 Λυχώονες ἀσπτὸ Δυχονὸς 
τιν: ᾿Αρκάθ’", σόλιν αὐ τόσ 
κτίσει] 6)- Ἂ βησμὸν, ὁ} ἊΝ 
φονγείᾳ, Λύκε ̓ Αχαΐμων)", φέρον- 
19. ὠνὶ )ραϑιμσις ἀγδρομέίω πα- 
λαῤμζω " τό ῥα οἱ τέχμηρξι Αα 
“ σόλλων. Ἰρέον ἢ 5 ὅ 11 «ὙΠ οἱ εἰ- 
σιν οἷ; Λύχιοι, ὡς χἡ “Ομήοῳ δο- 
κε" οἱ μβ, Τροϊχοὶ; χανδεὶ χὶ 
ὃ )ιοχάφθ: φησίν" οἱ 9», φγὸς 
τὴ Καείᾳ. ἄδολον οἰ "ΤΌ Τέρφι 
σὺ ὁέρος ἀπο κσαν. ὅχω 3 φῆ" 

Μ σὶν 

τόι 
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Ἱ προ- 

ΔΕ ΛΌΡΨ ΥΟΣ ΕΓ ΟΥ Ἶ 

σὶν ὃ γιογροφ᾽ χἡ αδεὶ 2 ι-Ἔ 
λίχων. τάτων μὕμτοι ἀλλω- 
χἕ φησὶν ὃ αὐτὸς γεωγρόφθ᾽, 

ἱφορεῖ. λέγων "ὁ ὅπῃ Τορμίλαι ἐ 4- 
χαλβν)ο" ἐπὶ "ἢ Δυΐκε σῷ Παράὴ - 
ν᾽ ἀνδρὸς ᾿Αϑηναέω ἐμλήϑη δ᾽ 
Λύχιοι, εἶχον ὃ "ὁ κράνγεια, σπόξο ὉὍΤ2 οἱ Κίλικες οἱ ἐν Τροίᾳ, μετῶ- 

ὦ ἢ εἰς Ξυείαν, εἰ πετέμοονγο κ ὃ ὀϊςὺς καλαμίνες ἀπῆξρας» 

ἡ δώ Ξύρων τί) νὸν Κιλις αἰγὸς δέρματα αὐξὶ τοῦ ὦμες Ἶ 
κίαν. Ἢ 9.57) ὅ ἢ τοῦ φεὺς τὴ σ«δεὶ τες κεφϑηὼς πίλες ἐεέρμνῳ 
Καείᾳ Λυχίος ἐν Κρήτης “μεῶς ψῆσος περθὶς, 

Τοῖς σι ἐπι, 17 Πισιδξων λιπουρὺν ἀέδω " τ πύληξε 

Τερμμοοὺς, ᾿Λύδρη τε, ἃ ἰὼ ἐπολίιοσεν φρο ὃς 

ΤΠΠδὶν πὸ ᾿Αμυκλαλων;) μεγωλώνυμος ὃν δϑονὶ »»έλ η: 

Κῴοεν σι εἰς ἄργας, σκολιὸν τὔδαπεαν ἡ.) οὗ οἶμον. 861 

ΠΠορλόν ἐστο “βεξδαῦα πξιλρομθνα μ φιπεάτη, 
ἴοι ἡ Το χων Εὐξείνοιο πολυκλύζοιο θαλάσσης. 

Κῴνο, τοὶ Κιλώκων πῦθισύρ εἴαι ἔϑνεω ᾿ γόλπθω. 
Μακοῦε ἐπ᾿ ἀγϊολιΐω" ᾿Αδίῃε σηγὰ χολεύσι. δός 

Ὁ Ἠσς νεγὸ ροΐϊτ, ΡΙΠάαγαπΙ ρίπρας ἴο παι : ὉδῚ ἀγθε, ὅ59 Τ 6 ρ" 
πιθῆπις, Τγδάφῃς, ὥς χπππὶ οοπάϊα!ξ ρόραϊι5. 569 ΟΙΠῚ Δα δη 
ἀο Αἰηγοϊ ογαμη, [ϑραυία ΠΟΥ Π1] 485 Εἴ ΠΊΔΡΏΙ ΠΟΙΩΪΠΙ5 ΤῺ ἔευτ 
ΠΕ Ν τ» [πᾶς απίοτη ἴῃ οὐἹδηΐε, ΟὟ]: ̓φα οἰγουτη[οδέ ἐγα-ὶ 

Μαϊτπὶ τητγορτοατη οἰγοππη 11 πΊαγδ, 
ὩΠπΊ Επχίπο πιηάοίο απ ηποῦι. 864 Π|6 (ληὸ ΟἸΠΟΙΠῚ Θλ ϊξαν οἶνον 
(Ὠ Θθηΐο5 Πητπς 595 Γοηριιβ 1η Ογεηξέμη: : ΑἸᾶΣ γέγὸ ἈΠΡΌΠΕ Ια, 

τοῖο 862 

[[λὰς 65] γοσδηξ. 

ὍὍπ Πισιδέων σεν. ὃς καὶ 
Σολιυίμες τινές φωσι, λιεπαξὸν λέ- 
γε" ὧν, σγόλις ἥ Σέλγη, υ "ἢ 

κησχλο λέγειλαδ ̓ ᾿Αμυκλαζων, χὴ 

ΡΝ τρῶν καλεῖ, φασὶ γὺ οὺς- 

μυρίανδ'δον τίω πόλιν σαύτην 
μεῶς. ἀπτὸ ΤΙ: σίδα ἐδέ ιν)» ὃ- 
γοριοιαηνοα λέγον αι οἵ ΠῚ σή σαι, 
εἶν ἑνὸς, τσ. ἐκφεφόμδυοι, : Ὁ ποτὲ 
μὰ ἐψ συςολὴ» ποτε ΠῚ ὧν ὀνυτοί-- 

σε σαί ὄρχεῷ. λέγε Ἴ4 ἢ ὑ- 
“τὸ Κάλ αν" ἥ Σελγη Ἀπδλ- 
γε; τα ὡσὸ Λακεοϊεαμεογίων. 
ἐξιολογώ τοῦτο 3 Πισιδέων οἱ ΕΞ ᾿- 
γεὶς5 χὴ « εἶν" ξ ερυμμότηται πόλεως, 

φφέποτε ἐῶ ὄνοις γεγύμβροι ἡ 

863 δεῖ - 

᾿Αλεξάνδρῳ ἢ ρεσβουσαυδθοῖ» 
Ὁ χα! φιλίαν εἰπύγες, σέ χρονι 
πὸὶ ἡ προς γμαῖα. ἱσορεί τοι ὃ 
πεΐνυ πυτὸ τίμ) «ὖλιν ταύτην 
ἐυνομ ἢ γε. Λακώνων, ὡς εἴρη 

ται; μμΕ τοι χη σοίν τῶν εἰς ἰαθηιν. δ ; 
δεν κὶ ἀστγέὶς φασὶ ΧΙ] ςέρησιν 
χοιλξιδος πᾶσ αἰσχρὰς» χἡ ὁ ζῶν 
τοῖς οὐ θ,δῆ: μηδὲ ἐοικότας. Σ΄ ' 
γεύσι χαὶ ἤϑες ,χξηούτητοι. 2- 
Το! ἄλλοι τὸ ἀνάπαλιν φαμλο γδπ 

Τς δ ὡκέϊ ἱςορϑσιν» δϑεν χαὶ, 
ὠπίτεισιν λέγεδς τίω) ἀσέλγφαῦ 
ὡπὶ τἶμδ' ὁ χαϑαρῶς ζώντων, ἀλδ 
λα τοϊς Σελγεύσιν ξοιο των. 
κρείων Ὁ) ἢ πρώτῃ ἐπιβολὴ τὴ 

ἐμ 



ΓΠΒΡ̓ΕῊΉ 
“ἁ ε 

β ἐτπιμότῇ-. τάχα "Ὁ ὁ ὅκ ἀν ὃ 
Διονύστος μιογαλώνυ μον, ἂπε Τ 
Σέλγην, εἰ φαύλας τοῦ πυλίτας 

Ἰξζερεν. Ὅπ πύλις Πισιδέων κὶ 
ἡ Λυφέη χἡ ἡ Τορμιοσὸς, ὑώρκει: 
υϑϑη τὴς Κιξύρης Τῆς μεγίςης 
Ἰδιοικήσεως ̓  ἔνϑαι φησὶν ὃ γεω- 

Θ- τὸν σίεηξον ῥᾳεδίως τορ- 
[εὐ χω τίω τινὲ ὸς “δα “8 “λ 

ἡγροίρεσι Τ μμμοσὸν. ἡ λέγρυσιψ 
ἐπ Τελμιοσὺὸς ἡ πόλις πλεονασ- 

ὃν ἔπαϑεν, ἐπεντε πεν] 6 Τῷ 
Δ. ὀμλήϑη ὃ, ὑπὸ Τεμιοσοῦ τῷ 
᾿Απόλλων 9). ὡς φησιν Ἥρωσιε- 
"νὸς ἐν πιὸ αἱεὶ παϑῶν. δάμεν 

ἢ ὅπ Χρείηϊων ἥ δαὶ τῷ 
εκ τεϑεισα ; γεαφή. φ φέρετε γὲ 

Ὑ τοὶς ξΟΥΓΚΟῚ 49 πίω “δ εἰἢεὶ τῷ 
Ἢ Τελμίοσον, “ῳ΄λιν Ἐξ) τῆς Κα- 
ας, ἢ Λυκίας" τίω) Ἢ Τερμισ- 
μ τὴς Πισιδίας. ᾿ λέγει 5. κα 

ὠγρόφθ᾽. Τελμιοσὸς, πο- 
λίγ: Λυκίων ̓  καὶ Τελμίοσος 
ἱκρα. τα ὁ ᾿ΑνΤΚρΟ Θ᾽. αὖ 
Ἰ ἡ Τεριιοὸς χὺ μείζων λέ ,γ- 
ω, Ὡρὸς ἀντι) ἀςολί) ἑτέρος 
[τίχε αὐτῆς, καλερῆμης μικρῷς 
ὑμιοσο, Ὅπ «Φ ταὶς Πεσι- 
π Ὡϑὸς αμ)γοὶς ἡ τῷ 
κοὐ, (ἤτοι σὺ Παμφυλίς) ) 

ἐς δεξὶ χαμπὸὴ “κυλιορμᾶδῃ, 

ἀλλαχοῦ φεφείρη ἌΟΕΥ Ἀσὰ 

ὃ Γ ρβῦε δηλ πολλῷ ἔσω 
γόσοι. ὄχ ἀρνεμλῥη ὃ ἐσὲ πὸν 
" ὡς εἰ παλαμοὶ γορῴφυ- 

δ πεὸς αὐτὸν ἐν τῷ χάρ- 

; σκολίοῖο 

(στ ν ἀφεὶς, δῶ 
, Ὶ ἀδιὸς ἢ ἡ 

ΓΑΣ  ὉΣ 
πεὸνς ς γόζεσα, δρὸ κἢ ὥςεξ» ὃ 
ὝὙρχώνιος, ὅτω ὯΝ ἀντ, ὃ 11 αμ- 
φύλι Ὁ, γείτων. 78 Εὐξείγε λέ- 
γέτα, χρίτοι ἀγλώς δὶ μακρὸν 
ἐφεφηκώς. ᾿Ἴςέον ἢ ὅτι μακρὸς 
ὀπὶ ἀν ατολί «ἔξισυφϑ, ΟΣ τί: 
τ Κιλίκων γἱ ὁ Ἰοσικὸς (δ ὡς 
κόλ πῦς, χὶ σερκείμαρον ἔ εὐχῶν ἔγ- 
γίτο, τὸν Τα ΟὉῪ τὸ ὅρος; ὅσοτε- 
λὰ τοὶ ΧΖ! τὸν Διονύσιον .λελό- 
ὑδρα τὴς ᾿Ασῇῆας ςενῶ. ταῦτα 2 
λέγετοι ὠνοϊξοα ᾿Αλέξανδρος, 
εἰς ὀυφυ χωείαν «ρατῷ, πα- 
εόγων ὁκεῖ: ̓ καϊλλιύν 11 χρφάγοτο- 
μα αὐτὸς Χὶ τὴς «ἰεὶ τὸν ἼΑ- 
ϑὼ ΞΡ ξικὴς αἰλαζονείας παῖγυ τὴ 
χρυσιμιώτεξεν. ᾿Αῤῥιαγὸς ἢ λέ- 
γε: ὦ ὀυτο χῆσοω τίωικαῦτο. ,τὸν 
᾿Αλέξανδρον. ἄλλως γ ἄχ, ὅσῃς 
δίδ ἐν τὴ Ὡ Φασηλί δα, ϑα-- 
λώσσῃ, ὅπ μυὴὺ δ ἐπ᾽ ἄρκ]ου 
πνεύγ]ων εἰνέ κων {εἰ} ὦ νότος γα- 
σέχοι, ἀποξον [ὦ εἰ χὰ αὐγεα-" 

ὡς φθν δρηνον. ̓ Αλεξάνδρῳ) σχλη- 
ἔ: ὶ 3 βορέαι ὠπιπνεζσευες ὁ ὅς 
ὧν Ζῃ ϑείς ουμαρῇ τὐχά ὁσϊὸν 
παιρξοῦν. λέγεται ὃ Ὁ κα Τί τί 
Πῦρ σίοία πολλαὶ ) σεναὶ. ᾧ βία. 
υδι, δ λα δι ὅ ὅμως ὃ Μακεδὼν 
᾿Αλέξανδρος, ἄλλέ, τε απόϊείων 
Ἀ) πεὶ 3 ς οΦ φυλάκια 2 φῦ Τα Δεῖν, 

εἷ πολλοὶς χρόνοις ὑξεπεπλήρωτο 

«ἷΣ Φ.).} τῆς ̓Ασίας ςενῶν εἰρη- 
τα ΤΠ Χὺ ἐν τοϊς τὴ μικρρῶ ῥη: 
δόσε αὐξὶ Φασηλ! 0. 

᾿ ψἱ πλεόνων ποτα} ὄπιμασ δ αἱ ὑ δὼ 
ν΄ ἐρῃρμδύων, Πυραμθιό σε ὡ Πινάφριο οὐ 

μεσίω ὩῳΎ 
ΤῊ δε μων, ὅδι δὴ πϑΐε Πήγα(ος ἵ ἐππτ 

ΠΕ ̓λέσεν ὅ ὅγο μα,» πήμθ. ἐφ᾽ ἵππὸ 
πἰὐβόμθ. πέσεν ἡρῶ: Βίεφοςρ» Ἕη-. ΓΕΕ ων: 

Κῴϑι ἐμ βκ φοιν 

Η αρσὸν τό [ζ ὁν Ὁ. 

Μ 2 
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,, ἐς 
ἢ Ἐρχυμ) οὐγο 



π᾿ 

τύ4 
ἵν. (οι, 
ν. 821. 

ΙΝ ἐῶν ὐνύρ δὴ Δέσιο ἵ ἴῃ δππο υϊάεηὴ 

πους αὐόᾳ, 851 Ῥτοσαΐ γοηΐοΠΠῚ ΠῚ; 

σ4ττ6 ἤς; Χο [! 
ἡτ Ενγαίξατα, ὉΡῚ φισηάδῃι ΓΈρα 

βοεϊοοη- ἴοζο ΤΕ Πα τ ΠΟΠΊΘΩ, 

οἰἤοιοδης ἄδοις ὯΠ 
ΠΡ 
τεχἑίοῖ ἀείαιυ Ἰ Ὁ 

Αἰόπι5, 
ΟὔΕΓΓ ἸΏ9 Δῃ5 γε ΓΔΌΔ ΩΓ, 

“οπ ὃ Παμφύλεδ- (ὃ ὦ Ἴσ' 

σικὃς) κόλπος τί) Κιλίκων ἢ», 

ὡς εἰρηται, αὗξ; σύφεται, χἡ ὅτι 

" εἰς αὐ τὸν ὃ Πύεομός τὲ πυπι- 

εἰς. εἰσββάλλει. Ὁ ὃ ὃ ὃ Τ{ἰναρθς, Ἀὴ 

κίων". ὃ ἀπὸ 45 Ταύρε ὁρός Τὰ 

ψφρχειμδίς πῆς Ταρσυ ῥ᾿ ὧν ὅχο- 

τ λιὸς, Ε μέσην τίω Ταρσὸν δηϊων" 

Οὐπὶ ἃ Ὁ κατωτέρω ῥηϑήσε]οι. 
ἀυχρὺν ἢ» φασὶ, καὶ ταχὺ τὸ 

ῥεύκα ΄“ῷ Κυδγά, κ) ὠπικῦ βρέ: 

σοῖς παικυήόυρῶσι κτήνεσι ΠΩ εὖν- 

ϑρώποις. εἰφ φΌ Τοῦ» ὡς ὦ ᾿ΑΡ- 

ῥιανὸς ἱτι ὍθΕΥ9 ἔρῥεψεν ξομτὸν ὃ 

᾿Αλέξα; δ δ94. Χὺ καῦμα ἐχῦ- 

δ 9, ὠπιϑυμήσοις τοὺ ὕσα]θ’, 

ὁποηνίχα χ) αποισμῷ ἐθάϑη; ἃ 

ϑέρμαις ἰρωρ οἷς 45 [ἢ αἰγρυπνίᾳ, συ- 

νεχα ὅτε Ε ἐχῴϑῃρεν αὐτὸν 

Φίλεσσθ᾽ ὃ ̓ Αχαργὰν Ἰαϑὸς, 

οὐυ, ἄλλων ἰάπρῶν ἄχ οἱουϑμων 

[ βιασιίμο. δ. Πυεφμῶ) σκο- 

λιῦς τέ ῥέει» ὡς ἐρη]αι, χὺ Ἀῴῷ- 

ταπίτηων εἰς βεϑέιαν φαραγγα» 
αἰσφον φπερ( άλλει βεούη ὥδ4- 

πλήσιον γχἡ “ῦυν» δ) πάνυ πολυ)» 

ὡς ὃ γρρ υῶς φησὶ, κα τοίγει 
τυ τον, λό οσται. διὸ χὶ χεῆς- ἐπὶ 

ΕΑ ρον νι 
μος ᾿ἰξέπεσεν ον Οδέολὴ τοιδὸς 

704} 

“Ἔστι Ομ. ἐἀρηλιῤμρς ὅ7: Πυΐξῳ- 

((θς οὐγυ νης 

ΟΝ Τ  ΘΡῈ 

Ἢ πρϑ “} ἃ ᾿ πεδίον πο Αλήϊον, 

Ανιϑοώπων ὠπόμδυδεν, ἀλώμϑιθ. " 

αὐα!έοταμλ Πυμπατα οὐμμΠΌΣ 

Ῥγυαμηΐατς ἃς Ριπαιῖ. δ ΟΥ̓ 

Πηπο6} ἐποθίδῃν μει Ταγῆιηι ομμηίί5, 569 Τατιῖ 

ητιαπᾶο εχ εα80 
βοῖος Βοοτόρβοη. 515 ΠΟ ΕΠΑΠΊΠΕΠῚ Οἱ 

οὔ]η5. ἴπῃ ἀοτίο ᾧ 1ῃ ΡΙληῖοῖς 

δ ΧΤΔῚ το γῶζῳς 9, 
ἢ 

- Ι 

ἢ ὀνδιώασίκε. 

(5 ἃ Ἔααιδ, "519 Τηρυΐα ΕἾ 
871 Αὐ ον! 5 [ἀοιηϊοῦτα 

Τ 573 ΑΡ Πποιηίπίδι9 (δου 

Ἔϊνα φεοχέων ἱδίωὶ ἐς ἐφ᾿ 

δον ἘΠ ΉΝΗ 
Ἢ 9) Ταρσος ἐν πεδίῳ μβϑὸ ἵ 
σι, ᾿Αργείωνς Ἡ ἐξικτίσμα, 
νη δέν ων ὡμέ χτὶ ᾿ἡτησιν ; 

τῆς 2ΖῈ Ἰνεῖχε ϑυγαθός ἰ γῇ 

δὲ ὠπιπολοίστα. πυτὲ ε: , 
πιτι πολλίυ) ἐυχόζειαν Τδι 

οὐϑάζειν ἣ ῥήτοεας φεὸς τίων 
δουδοίω, ὑπόδεσιν  ὠυπορῆσι 
τ πολλῶν ἀνδρῶν ἐλλογίμων: 
ἴλλα πολλὰ ον ἐγαϑά. 

Διονύσιθν; Ἐσπονδὴ δηήκβοι χἡ ἐν 
5., εἰγοὺ τὸ Φὰ τύχσυ ἔνδοξον» 
σοί δ). λέγει χοὶ αἰτίαι 

ι ἡ Κιλίκων πόλις 
χφλέϊ ται, ὅτι δ λονῦ τ ὃ 

ὄξι τῷ. Τὰ ΠΠηγάσου. παρσῷ, 

καταῤῥυει ς7Θ- νωδεν. 
ἀναξαιπίω Βελλεροφόντί 

χα τονε [κῦν] Θ- μελα;ολή 
«οὸς τῷ γίρῳ, ὡς "ἢ τ 
πέλης ἱξορεῖ, χἡ πλαγώμϑμο 
αἱεὶ τὸ ̓Αληϊον “τεδίον. ὃ 
ἐς Διὸς ὃ Βελλοροφόνης αἷς “- 

ΤΣ ἐποχάμδμθν. τῷ γήςρι 

γείσῳ. «ὅτε "Ὁ" ὃ Εήγωσος ἊΣ 
ἠνέχϑη» κόλῳ Διὸς ὺ ὃ 

τ 
παφεὶς ί ἐκθ Ωγ ὦ ὠχχασε) 

'πῳ ἕλ στε σὺ ὀνομῶ.. ἄλλοι. 

τὸ ὑνοικα τῊς᾽ πόλεως ὑσὶ 

τῆς Τὰ Βελλεροφόγτῃ ΟΝ 



᾿γαι Φ ασὶ Ἐπ πόλιν, «γε τὸ 
ᾧτ σὸν κοιτειχλυσμιὸν, ἢ μ; πίω 
᾿φεφτέω σύφωσιν δα ὑδάτων τρ9- 

ὠρρυιύτων εἰς τί ϑιώλαοσειν» 
πιὶ ἐκ ᾿ἀναξηρονϑίωωι προϑτον 
Ταμειχὰ ὕρη. διὸ Εν τί πόλιν 

, Τορσίαν τότε χληϑῆναι, ὡς ὠπὸ 
“Ὁ. χέρσω τὸ ξηραίνω᾽ ὕςερον ὃ 

Ταρσῦν. ᾿Ερατοϑϑένης δε φησι 
σίου) κλῆσιν Τὴ πόλει ΕΣ ὠνστὸ Διὸς 
ἸΤερσίε “Ὁ ὠμεῖ χαλόρμῆμα. οἱ εἴς 
φασι Τυσὸν ταφρῶτα διὸ τῇ Ἔ 
φοιχεία, ὀνομια ϑέοαι τίου) πτύλιν, 
“διὰ τὸ τοῦ ἐμεὶ ωρότες συμα,- 

7ιγν]ας καραὺν χλωξὴν τερσὴ- 
γαι, ὅ ὅδι ξηρῶνοι, χὰ εἰς χει- 
μῶν: ἑποσέδς ϑρφίωώ. ἐκεέϊ «[έ 
Κ΄ ΚἽ φασὶν ἘΩ χὶ τὸ ᾿Αλήϊον ἐν ἑῷ 

δον, δ ῥ"ς Ομμηφες μθμνηται "ἐν 
(ἢ τίυ κα τοίσηωσιν» ὡς ερῥέ- 

ϑ8, τ λανδτο Βελλερφφύγης; ΓΝ 
’ε. Πηγοίσε κα τουπεσῶν, ὦ 

φρενῶν ἐμπεσών ᾿ ὕϑεν κ) μονώ- 
πίω ἐΐλετ βίον, ἀνθρώπων͵ εἰ- 
᾿πάνώϑε αἰεὶ πὸ πεδῦον ὠλώμε- 
γθΘ.: ἤγρυμ πλαγώμϑυ Ὁ)" δε ἐ 55) 
δ ς, τοισώτης ἀυτῷ ἄλης», ὅ ὄξι 
πλάνης, ἐτωμολογηδϑὲν; ὡς χἡ᾽ Ὃ- 

ἰφῳ δοκέϊ, ἐκ λήϑη ̓ Αλήϊον " ἢ 
πο ) τιν᾽ πόλεως καλευλόης; ἃ- 

λης) ὡς τινες λέγρισιν ᾿ ἢ τ 

- Ω 
οὔλαλ δι τ υλίκων 

2.5 

; δ ᾿Ασίης ᾿ 

ἘΤΉΡ 1 Ὁ’ 
γὼ ἀσιάυσναν, λον 

τὸ ἐφερῆδος ληΐων. ἔς ἢ» φασὴ, 
χὸ “πεδίον Τατο μεταξὺ Κύδινς 
ποταμοῦ, Σιγάρα, τὸν ἢ μνη- 
μονώϑθεα: Σίναροῦς ποτοιρεόν. ́ε 
φασιν “2 ὦ μέτα σεδῦε εἶν: όν- 
το, χὶ ἔχω βιαίως Τῷ μυχοῦ εἰ- 
ΟΣ Ὁ ὥςε τί. χρδιξνή: εἴ -- 

κόγπον εἶ πὸ τὴς γῆς βαάϑος ἐν- 

ππρφίηει τὸ ὕφωρ, ἊΣ μόλις τὸ 

χορ ἐρᾶρον βαγῆϊιζε ἐτολ. διηὴ ο 
ἡ Ύ ραφὴ ἿΝ Ταρσοῦ, δια 7ε σὰ 
ἘΣ εἰς ὥεφερ ῥῥέϑη, ὠὡπὸ τῷ τέρ- 

σῶς ὸ ἡ διὰ ἧς “ἃ ἔταρσον, δά- 
τέρα αοέίτι. λέγετω ὃ πιρσὸς τῷ 
ὀπὶ γηέρυ Θ᾽. ὀφνᾷ (ων. κἱ δ εἶρε- 
σί “ς ποιήφεων. χὶ ὃ δῷ τυξοποιέν- 
χῶν ἢ χαλαπίσκ ταῤσὸς χαλέϊ- 
ΘᾺ κἡ ἀπ᾿ ἀμτῷ τοιβῥὸς, ὥς σπυϑ- 

σὸς πυῤῥύς. ἐἀποικθ- σι" ᾽᾿Αρ- 
γείων ᾿ Ταρσὸς, ἈΤίσχι οι Σαροΐα.- 
ναπείλό, ὃν (Ὁ, ὧν αὐτὴ τεϑοϑας 

φασὶ’ πινές, ὝὍπ ξεν χὶ γῶτα 
Ὑὴ) 5» ὥσεΐ χῇ ϑιωλοίοσης, οἱ ῥή- 
τορές λέ ἐγρίσι, «δηλοῦντες τὴν οἱ- 
τὴς πιφάνειαν, εὐλλ᾽ αὖ ϑίς “πΌΤΕ 

"ἢ ὕσπων καύτίυ) κείος φασὶν. 
ὅΤε «δὶ πεδιάθων λέγρισι. εἢ-- 
λον ἢ 7) Κὰ λάγρνας γῆς χὶ κα- 
γεῶνα, φασὶν. ὃ 79 μὴ τὸ φωμνό- 

ὠϑνον αὐτῆς. ἀλλὸ κχὶ τὸ ἐν βά- 
ϑγεὶ «δηλῶσιι βόλον); 

᾿ 24 ͵ 7 

γοσάσι πρ τες; 

ὃν ἡπόρῳν αἱ δι᾿ ἀυτῆς ἀἴχι “ποολάοσης. 
Ἷ ᾿Κομμαγείωον ἔδος, ᾿ Συρβης χε πύληες ἡ Σορώωνς 

λινὸς ἡ δηλ ορεῆίης τὐϑαμκεες. ἄμφι "ὦ ὀλιὸς 
ἢ ; δύσιν ἔ σρα πῆαι πολιῆς ολὺς, ἄρα χολώνγης 

λύρείθ), θ.αἰχάλου βαϑυκρήμν Κασίοιο. ὃδο 

"ὁ δὲ ποι λόγίθ. ὧν φρεὸὶν ἔξω; 

“ ἀγέμφις Φορέοιτο πον ϑενίων χει: ἔργων. 
Μ 

3 

3 [ 



ΕἾ 

“ΟΡΙ[ΙΑ Ολδῇ!. 

ΓΑΙ ΤΟΥ ΞΊΙΟΥ 

Εἰ γαρ μθι σαφα, τίνύδο χα ία φοίοσαι 

Ἤ πωχα᾿ ᾿χᾷν ἀλοισιν ὄσισαμδοως ἀγοῤδίοι! 

Καὶ πυίαμ οἷς, πολίων χε ϑεσιν, (ἃ γαιδ ἐχῴφηγ.. 

8574 ΜυΪτα; δαῖοπι ἀείησορϑ ΟΠ 01 {ἀπέ υτῦε5, 5.1’ Τγγποίϊιο, Μὰ 
ϑοίΐχαε : Τά! αι, αἴα18 ΑΠΟἤΙΑ118, 

ἴδ, «112 γε Τρία] ῬΊΡΟΡΘ ΠΊΔΓΕ, 

πῦτὰ (οἴ, ΘΥΓΙΟΙΟ ᾿ορρ!άα, 

Ῥογὰρ σταίοηδι ἱ Θἰοααν 
885 

εὐ ἴῃ ταρηΐθ παύοαηῖ : 883 

ΠυΔΠΊΖΕΕ. 

“Ὧπ Κίλικες τὸ ἔϑν Ὁ) κανδά 
φήσιν ᾿Αρῥιανὸς». ὀυπὸ Κίλεκος Ζῷ 
᾿Αγζωγος (δ). ὃς ὧν Φοινίκης χτὶ 
ζήτησιν Εὐρώπης φὠλεὶς. “ἢ πολ- 
αίω" γί πλᾶγη εὶς, ἀδενὶ μδρ 
ἔχει Τὴς σε δὸς ὠνέγυ 5. τί ὃ 
σπλλία τὴς Φοινίκων γὴς φτα- 
οὖν, ἃ εἰφ᾽ πρὸς σίω ἐπωνυμίαν 
ἐδωχε τῇ χῶφᾳ “Ἢ φϑδ]Θ- 5 

λέγει ὅγγ Ὡ89 χότε ᾿Αχαμοὶ ἐχώ- 

λομῦτο οἱ Κίλικες. πειρᾳτπκοὶ ἢ 
οἱ Κίλ (ΜΕς, οἱ χὺ τὸ χα Ξωμο- 
ϑρῳκῶν ἱερῷ πῦτὲ φερασεσύν- 
766» τλα!7α, πλείω ““λίων - 

πήνεζκαν. ὃ ἢ γωγρῴφθ᾽ φησὶν 

᾿ ὅπ Κιλικίαν» ἥ υδω, σρα εν, 

“ἧς ἥ παρφλίαι σεγὴ μέχρι γἡὁ 

“αεὶ σου ρίαν Ὁ Π| σιδῦαν.» Χ) 
“οἱ οαὐτγίω οἰκουΐτες Ταοι αἰῶ) 

“ λύγργαι" Ἢ ὃ, σεῖο ς9 ὠπό 

: τε Σύλων Ταρσῶν, ἐε χει 
ΤᾺ, Ἰωσού, ἂν πολλαὶ “ΤΕ: 
Κιλίχων, αἱ υδὲ ς οΨ ἡπεέρῳ, αἱ 

ὃ ἀχίθηοι " ὧν μία ὦ ἡ Αγ 
χέλη, Ἀτίσριαι Τῆς Ἰωπετῶ υ- 
γαρθε, ὅπι χἡ ὃ ποταμὸς Ἂ[ 
«χης. ταύτης τὴς ̓Α[χιάλης ᾧ υὸς 
Κυδνθ-᾿ ἀφ᾽ ὃ Κύδυθ᾽ ὃ ἐν 

818 Τ πίονα ἴὴ ᾿πῆσχο ἰοπρὸ ῬΓῸ 
ἐυδόξα: οἰκο Πα ΠΔΓΊΘΙΣ ἐγοαίξας 819 Τῇ οσοαίασχη σοηνεγ 5. οἱ Ὁ 

τἱ πγατῖς, αἴχαθ δ Ἰαραπλ 559. ΜΟλΕΙ5 ΠΊΑΡΙΕΓΉΙ, ΑἸτὰ Βα θεηξίβ ῥγα 
ἕν ΠΕΝ ααζει ΕΌΙ γε Ὰ πὴ ον τη [ ΡΟ μΔῃ 

“δὲ. Τορράγαμη ΑΠ8: 
3 Νεῆας ἃ νεηξῖ9. ξογαΐαν εἰαδογαῖς 

ΠΠῚ ρταξία ορεταπι, 85: ἘτοΠΙΠῚ ΠῚ ΠῚ ρίδηδ Πᾶηο ῬεγοΈρε 

"Ω [νι ἀοίςεἰρ οποηυ] ὃ85 Ῥγροίρεϊζὼ εἰαΠῚ 41115 ρεγιεῦ πηεα 

ΤΑΓΕ ροῆϊς 886 πὲ Πηγοβ, ὃ ὈγθιαΠΊ Παιπη, δζ ταριοποπὶ πὰ ᾿ 

Ἧτὸ ἰκέλδυϑονιΣ ἡ 

88, 
ἣ ; 

κ 

876. ΑἸτὸ φαϊάεμι ἱ ΤΏ ΠΟΠΈΙΠΕΙ 
871 ΤΟΙ. Π48 ΔΓΕ ἢ, (ΟΠ ΠλΆβ. 

ψεγὶπι μα εἰ 

Ταρσῷ ποταμὸς, ὅ ὅ ἐκβολαὶ ῇ 
σίω ᾿Αγχάλίω πόλιν. πνὲς 
Σαρδανο πάλε κτίσμα χἡ αὐτία 
τί ᾿Α[μάλίω φασὶν, δδηοο! 
φοντες ὅτι Ξαρθαγοίπωλ" ᾿Α 
ιώλίω χαὶ «Ταρσὸν ἔχγισεν 
μιξὶ ἡμέρῳ. ὃ ὃ Διονύσι( Ἂ[ 
γϑάλειαν ταύτίω λέγει ἡ ὡς καὶ 
ὃ γωγεόφθ' πίω Θεωπιλονῇ 
κν. Θεαπειλονίκεαν. ἔοι Ὁ καὶ 
Θρῳκικὴ ᾿Α[χιώλη, κι σὺν ἴω 
γόδον. “Ὅπ Κιλίκων δξὶ πὸ 
λιφ χἡ ἢ Λυργηοσὸς». ἄλλη ὡὴδϑ 
πίω Τρωϊκὴν, ὀνομωζομδμη κα 
ὋὉμαλή ἐφ᾽ ὕψες υδμ πεν 

χληϑᾶ σα ὃ ὅτως ὠπὸ τιν᾽ ἴμι. 
λὲ κηίσου 0. αὐτίωώ" ἣ ὠνπτὶ μὲ 
λῶν, ἥγρυ» φειμμώτων. ἃ ,ρῖ 
ΚΟ. ἐς πάστωήος ποϑὲν, γὁ κατα: 
7. ον τουῦ ϑτῦ5 ὀλήϑη ἡ πό- 
λὶς χτί λρισμὸν, ἐσὺ Μόψε ἢ 
᾿Αμφιλόχε δ ὑμνεμάῥων (ιν: 
Τεών, οἱ χὶ Μόμὸν ἐκαλες, 
πύλιν ὃν Ἧ! τοιζτων μοιχῶν. 
σέον ΕἾ χΣ ὅπ Ὁ ΟΝ 
τατον Ἴν δικὸν οἱ Μϑνοὶ πληθι 
πκῶς. ἔγϑεω ὦ ἡ βεσχὶὺ ὦκιν 
δυυφυσεν εἰς ζω ὃ μέγας ᾿Αλέ- 

ἮΝ με Ἵ 



᾿»Ὸς ῊΝΣ ΤΡ ΤΡ 

οὶ ἢ ὁ δὰ λέ ἡ Ἧ 

ξανδ Ὁ. Ὅπ πόλις Κιλικίαρ 
ξ οἱ ΣόλοΙ» ἥ νὸν ΤΙομπηΐε πό- 
λις. λέγον) ἢ ὃ Ξόλοι» κατεῖ π- 
γώῴ, ὠπὸ Σύλωνῷ). οἱ “δέ φασι 
“Ῥοδίων κχἱ ̓Αχαιῶν ἈΤ] τίσχει πίω 
πιαύτζω πόλιν. τὅτων οἱ ἱ πολ 
ἀξύλοι» ἰγλεὶ Σολέϊς. φασὶ 5. γἡ 
σὸν σολοιχισμὸν ὀντεῦϑεν λαξεϊν 
τί ἐφ χίυ, ὡς ἐἰνδιρῶν πυτε Δτ- 
νῦν. οἰκησοίντων ὠμέϊ!, γὴ. πίω 

κοπένχων ᾿ΑἸικίω) 
"παρα ν οἰξανγεϑικιϑϑέγτων 
ὶ τὸν ὧν Σήλοις οἰκισμὸν " ὅ- 

δεν ἡ πάν]ας “δὺ τοιέτες, ἡδερὶ, 
" λέγε, ὅ ὃ ἔξι βαρξάρες, χα ΧΙ 

; ἐν Ξόλοις οἰκήσεωήας. εἰσὶ ΠῚ 
όλοι στὐεὶ Κύσρον, ὧν οἱ πο- 

Σύλιοι λέγον). “οπ ζῇ 
τίωὐ Κιλικίαν χἡ ἡ Κοιμικανγζωνὴ 

»ππαοκία ἔξὶ, ναὶ μίω) ἡ ἡ 
τίω) «μετ κὴν δίνω Τὰ Ἴσ- 

οὗ χόλπε Συρία, τετέσιν ἢ 
οἰνίκη,, δγήχκεσα ἄχει. "ἢ εἰς τὸ 

Κώσιον ἢ ὅως " δοἣρ ὁξῆς χὴ) ἀΓ- 
ἤν ὦν». 

, 

ΓΗΣΊΙΣ. 

λἰδηὸν φησι "ὁ βαϑυ Χρήμον, σε 
ὃ ἢ τῷ Τῷ Ιοσκοῦ χόλπαε αἴρι9ς- 

Τὰς εἰς δύσιν ἐκραμυῦμη παῦε) 
τοὶς ὧν ΩΝ βορείων δηλα δε ὃ ὼς 
63) τσοὶ ὡκέϊσε ἥκασιν. ᾿Ιςέον ὃ 
ὅγι τί) Κομμαγ γυίὼ, Κομμώ- 
γε!) λέγει, χτὶ πλεονασμὸν 
{δ γ διὰ μέβ5 ὀρϑότη τα.. Ξπη- 
{μείωστα 2 ὅτ) αἰδὰ τί. Κομι (ο..- 

γηνίω) Κωππαϑοχίαν Ὁ} ἣ Μελι- 
τίιωὴ κεῖτο; χὴ τὸ λελσωῖροον ᾿Α- 
μαγὸν. ὅρφς. Τὰ Ταλΐρα οὶ κομμικοῦ 
χἡ αὐτό, κῳ κεῖνο σημιείωστα, ὅ- 
΄ ἀξιύλοΘ᾽ ἡ ἡ Κομιμιογειυνὴ χώ- 
εῳ, ὅπε τινὲς εἰς πένΊς σδγακερυῦ- 
πὲς τίωλ ὅλίμ Συείαν, μέρη οὐ- 
τὴς ἐτίϑενο τί) Καὶ ομειευγεΐωυυϊα), 
χἡ τὴν Σελαἰν εῖα, κἡ τήν Κοί- 
λίω Συείαν " Ὁ Ὁ), τελα τεῦ ον τὴν 
παραλίαν Φοινίκην, Ὁ τὴν 1«- 
«δωώαν ε Ψ μεσυγείῳ “ὃπ χθφον 

γίας λέγει ὧν τῶν γαλίων ἘΑῚ- 
σίης͵ κατιῶν εξ φησι γαίας 
χἡ ἄλλας Μωκεδογιχες πόλεις. 

" ΓΥΡΗ δολιῃοῖσιν ἐπ᾿ ἀνζολιζωυ πεδίοισιν. 

πο ΤΟ οχο γὺ ὧν πρῳποισιν᾽ ἐμεῦ εἰπύνίος" ΕΓ ἀκάσας Ἱ 1. 
Τὰ χὰ ἕως Ἰνδῶν᾽ Ασιζω ορίΘ.: ἄνδγγοι τάμνειν 
᾿Κάῴγό τοι ὧν πλδι ρῆσι βορειότερον τε)νέοι ο᾽ 
Νῴλθ. δι᾿ ἐσσέρλον πλόον πέλοι " ἀυπαρ ξῷον») 

δυλὺς Ωγ ρὸρός᾽ γόϊοον δ᾽. ̓ ἀλὸς᾽ οἰδμρτ᾽ Τρδ 
σοῦ" 

ρᾳζεο σι ὡς 

τε φόνϑενθ. « ἄν ὕβεμω μήσαϊιο. 

᾿ϑσεῖρ δος ᾿εγίύϑεν ἕ ἐρῆΤΕΙ 

ὝΕΣ 
᾿ ΝΣ ἤτοι Συρχη ἃ 
Ἐς γότον» ἐὀρξολ δ πγ 
Ἣν ̓ Κοίλίω ἐνέπσιν ἐπτωνυμθν; 
ΟΝ ΡΊ 

πεζὸρμ ε ἐπ- ἀργῶς ἰξομρι ἤδη 

Ἂ ρἑαινο. Συρίνιϑενν ὈΚΝΝΝ λίπον᾽ ὑσὶ δ ὁ ΩΡ 
806 

“πολύδιολιν αἱ "αἱ ̓ ἐγε(" 

᾿ὅνεκ ̓  ἄρ᾽ ἀμ πίωὶ 

9ΟΙ 
᾽ 

Μ 4 Κα 

τ67 

Γ ἂν᾿ “Ἴ πισύρεοσιν ὅπιι πλόϊρῃσι" τ
ετύρϑω ἢ τετεῦ ὅταν 

δ.9ΟἿ ἐτ ὀῤίω Α- 
σίζω. 

] δικά ε᾽ 
᾿Ἔρυϑρόν- 

ἢ ἐς γύτον: 

δϑουμθνζω ὁ ὁρέων ̓  δύο ἢ" Ὡρῶγες ἔχ σιν, Ι ἜΝ 

Ἑσπερίς Κασίοιο, ᾧ ἤώς Λιξ ὀῥοιο. 



ἢ ΔΤ ΤΟΥ 
Καὶ τἰω ἃ ἴς πυλλοῖ “σε ἃ ὀλέιοι ἄνδρε: ε ἐγ Βσιψγ 
Ου ὑγ᾽ ἃ ἄμῳ νακεπτώον ες ὁ ὄμῴνυμφι, διλλαὰ δζιμφίς, 

Οἱ Κι γέπ' ἡποιρῳν ποι πὴ Σύροι ποιλέονο ᾿ 

Ὁἱ σ΄.  ὦλὺ: ἐρ]ὺς᾿ ξονίἜες»᾽ “ἐπωνυμίην Φοίνινκέ5) οοξ 
ΤΠ Ων εἢ, τονε ηδυεῆο οἱ οἱ Ἔρυϑρα)οι Ἧ οεγούασιν» 

ἢ Ῥεῖ Ροεί. ΟἹ ὡρῷ τοι ̓ γήροσιν ἐπειρήσυρμίο τυ λοι οσησ. 

ΠΗ ἀλίμισί,.. ΠΙρῶσποι δ᾽ ἐμπορίηςς ; ὡλιδινέίξθν ἐμνήσυρμἷο 

Εἰ χορόν. " βαϑω ἀρανίων ἄςρων ; πύρον “ἐφραοσινὉ. 

τ᾿ Ἰόπζω, ἃ Γαζὰμ," Ἔλα ἴδὰ τ᾿ ὄνναίοσιγ ΘτΟ 

Κα Τύρον ὠνυγιΐω, Βηρυπϑ τς ̓αἰδῳ ἐρᾳννζων, 

ἢ) να μιότοσον. Βύξλον τ΄ αἼλάθνον; ᾧ Σιδῦνα " ανιϑεμθεοσόμ, 

ἸΝ αιομδύην Ὡς “αρλεν ον ἐφ ὕδοισι Βοςρήνοιος ΐ 

αι ̓Τρίπολιν λιηϑρίω,᾽ Ὅρ. οὐτησιδὸν τε, Μαροϑῦν τὸ, 

του Ὁ ἢ κήται 5 ἐπ᾿ πἰόνεοσι ϑυλρύοση) ΟΙ 

ἢ τΙισφεήία. α κε Ὁ Ποσιδὴηια. ἐργο» ὩΣ ἱεροὶ τεμπεα Δάφνης, 

ἮΝ, 52 υϑιων τῇ ἐπώνυμ!θ. ̓ Αὐϊκοῦχηα. 

881 ΕἸσαγα Ἰριξαν απσέπον 1ῃ Ἰάξεγίδας εἴο, Ὧὃ38 Ἐκραηία (ραξίοί! 9 
ἴῃ ΟΥ̓ ΠῚ σαΠΊρῖ5. 839. 5615 ΘΠΙΠῚ δ Ιπΐον ρυίπτα ἀἸοοπίθηγ [16 ΔὰΞ 
ἀπε 399 Τοίΐδτη υἱχαε αὐ [π405 Α ἤφπη πιοηίεπι δΙ[ΑΓΙΑΠῚ [οἰπά6- 
τε: 891 ΠΠ6 πποῃϑ (101 Ἰηζον [αΐεγα ΠΠΔΡῚ5 ΔΙ Π]ΟΠαΓῖ5 ἢδέ : ὅ9: ΝΙΝ 
1ιι5 φαξετη οσοίἀθῃζαο Ιαἴτς ΠΕΣ δὲ οὐἹδηΐαϊθ, 893 Ἰηπἴοι5 ΟσθαΠ 85 
Αὐήξγαϊα νερὸ, πγάγῖβ απής αὐτὶ. 595 Οδίξενα διτοΠῚ φποιποήο 

ἴ {0 ὈΠΠΠτατα ον {{π{{π|5 ὩΡΕΠΠΙΙΟΕῚ ἴῃ ΟΥ̓δηΐε ΠῚ ῬΕγν Πα 
απ, ὃ»: Οὐ ἃ γα ἢ; πηθς το] α: Γάἀιρσνεῆας ἔαπὶ } ΠΩ 86 Π16 
ὃγό δϑρῃῆο [ἈΠΌΜΗ͂ΣΙ [Π σοη ΠΟ 65, αι πὴ) Ροίπε γεργεποηάεγες 
397. ϑρῃ ΠΙΠΙΓαΠη, ὅγγ14 φιόοιη ἴωρου ΠΊαΓΣ Ρύορα ἰεγρῖε 898 Αὐ 
δαΐξζγιιη, ογθπτόπιαιθ, υγθιθι15 απ απίοπη (εῦυμῆχ;: 899 (ΛΠ 
Δ: ἸνΔ ΠῚ ρευδίδεης ΟΟΡΠΏΘΠΊΙΠΕ, μλπΠάοαιΠοΠῚ 1 1ρίαηγ 599 Μεϊδηῇ 
αἀερήρθηηνα [ [ΒαΠ ΘΗ] ΤΟὨΠπΠῈ ἀπ σοι Ώ1Ππα οἰησαηξ, 995 ΟΟ9 
εὐ τς Ἰς Οαηΐ, ὃς οΥἿςη[4}15 Γ1θδηι, 993 ἘῈ ἤδης υϊάοπι ΤῊ“ 
4ιο ὅς ἀἰνίτος ποπηῖηες τθηθηῖ, 293 Νοη Ππημΐ Παριξαηΐεβ οορῃο 
ΤηΪΠ 65, [εὦ ἰεξουΐπηι : 991. ΑἸΠ φαϊάοπγ πρεγ [1Π] φοπαπεπίο, σαὶ 
λῃδ δ. νοραηΐαῦ : 395. ΑἸΗ φαΐοιη, ρορε πῆαγε [ηξ ζΟΒΠοιηςη- 

ἦ νεἰ οοηϊγά; Το ῬθῦβαΙ “εν ΘΩν τὰς πεῖ Π ὨΟΠΉΠΗΠῚ ΕΣ ΡΈΠΕΓΕ ΠΕΡ ΡΡΕ] 1 φὰὶϊ ἘΓΥ: 

τμ χαϑιρη {ΠΣ ἸΏ [Β υδεῖ ΠΔΥῚς ΠΟ} Γποιτπέ, 991 ΟἿἹ ρυιΠῊ} παν θῈ5 μοῖς 
ψεέμα, ουϊπην. [δοόγαηξ Παγῖβ, 5.8. ῬΡΠῊΙ ΠΓ6ΠῚ ΠΠΘΡΟΔΓΌΓΑΤΩ ΠΛΑΡΙνΑΡ ΔΙ ΕΣ 
Υ. (οη. ΟΟΡΊζΑΓΙΠ, 995 «Αἴαθιε Β ἀόντει ςορἰθἤτιηην ΠἝεγαπι νάπη ἀδργδ 

πεηάεγπης ἰοδΐν οὐναγαη) 59 ΟἿ Ιορθη, ὃς σάζαι, ἘΠαΔέμηηαδι 
ἀποοϊμηΐ, 32}: ΠΡΟΤῚ 7 δ ΤΟΙΣ 121, ς ἰγάφυς ἘΡΉΙ ΔΙΠΟΞΠΠ 

; ᾿ τ ἈΥΡΝΝ ̓  



“οῃ σεὸς τῷ Πηλοισιακῷ 5 

Νείλα σύπαπι 'χωοίον τὶ πλήδυν 

πχῶς Δάφναι λίγ) περὶ τῷ 
Ἡρρδότῳ. ὃ ὃ πὸ εϑνιχᾷ γρό- 

{ας τρϑοίςειον ὡπισημο τοι τον τὴς 

ἕρϑας ̓ Αγποχείας τὴν Δάφνίω τού- 

ΤΌΣ, 5.08 
Αὐτῶρ ὀνὶ ̓ 

Μ, σα δὲ τοι λισϑοῆ τε ἃ 

ἄμπι. 

 Ὅπ ἐν μέσαις τῶϊς αἴεὶ ᾧοι- 
ἶ ̓ ἦν πόλεσιν ὄξὶ κὶ Ἵ ̓Απάμεια, 

Ὁ7Ὲ ἡ κώμη ὅσαι, κ Φαρνάσκη 
χαλεμβόν, πόλις ἢ ὕςερον δοο- 
ρβῥη, ἐ ἐν μεσογαίῳ χειαλμη», φ99 

δὰ ἐκ! ὑδάτων ὡμλήϑη. χἡ ἤελ- 
λώ ἢ ὠνομά δη «ϑῷ ἣν αἱ) τὸ- 
δι Μακεδόνων, δορὰ τὴν ἐν Μα- 
χεδονίᾳ, Πέλλαν,» τὴν ΤῈ Φιλίπ- 
ἶ ΟΥΡΧᾺ ἐν ταντὴ ἐἰὲ ἐλέ- 

] νὴ ̓Απείμειαν, λὴ ἄγλαρ. Μα- 
β χεδογικὰς, πόλεις. ὥσαεἥ 5 ἡ .Α- 

. ἣν ὃ ἐπιφανὴς Νικο μή- 
δὲς ἔκτισεν, ὠνομιά ὧν ἀπτό τι- 
"9 γιναιχὸς ̓ Απώμας) ὅτω κ) 

Τῆς ὃ 2 τρρεαν ν Ἰολίην χρυ τουσύρε,) ὑγ6 υ, 

᾿Ασιεῖί.., ἡ ᾿Αγνίκόηδιο ὉΡΣ Δὰν ." ὁράζων. 920 

 ἐυξ οἸ(Ο. “ 

ἦν: τε" φερξέμδυα!, ἃ “Ὁ δένδγεσι καρπὺν δόξειν. ἰἰ δένδρεα. 

930 Ἰγηπηεηίῃ5, { Απιϊοοδ! ππεάϊαι γεριοη ΠῚ οἰ γΊ μη 6 Ή5. 
᾿γὼ τοῖλ νἱπριπίααε ὅς ρᾳίσιι εἢ τερίο, “ἢ Ονὸϑ αἷἦ ραξοαπαβ, δι 5 
4 τὴ ΑὐοΥθι}5 ἐγαζταπη. 

Ἢ ἘΡΙΉΤΪΤΉῊ ἝΝ Σ. 

25:8 ΥὈΪάμπηι!ς παν πηαπΊ, ὃς διάοποιη βουϊάαιτι, 913 Ἡλδιξαΐατη 

Αδο τε ἡ Ηποηΐα Βοίίγοηι, "1 Ἐὲ Τὸ ἸΡΟΙΊπα ΡΙΠΡιοΠΊ, 

ἀάφιις Μαιαϊμάμναις, 937’ Γαοάοέπαιο, τα Πῷ οἱἵς δὰ Πιΐογὰ 
τηλτῖς, 16 Ἐκ Ὑ Νερέπηϊα ορεία, ὃς ἔλογὰ Τ Ἐπιρὲ Ὀαρηπο5, 917 1101 ἘΡυβιάνηνες 

φυϊάομι Απέϊοοδι ἐς ποπηίης ἀϊόξα Απεοοία. 

Οτίμοι- 

πίω εἰπὼν, λέγει χὶ ἄγλίω ἘΩ 
Δαφνίω, “χεῖον ΛΔυχίαρ᾽ γἡ λι- 
υδδα Δώφνίω, ἂν τὼ σόματι, ΤῈ 
Πόγῆο, ὧν δεξ “ἃ ἀναπλευν]ν" χὸ 
«εγείςειον 3 αἱ πόδι ἡΓ4 ἐν ̓ὅ'ει- 

σερῷ ὠπὶ τὸν ἀνάπλουν» εἰνιᾶσιν. 

μέοσησιν. ἢν ης “ πηολίεϑρον. 
ς Ὄρρνἴης 

᾿ ἔπλεε ΔΩΡΗν 

ς ἩἾΨΕΝ ἴῃ τηδά!ς [ πιοάιξειγαηθῖβ Ὡγῦιθι5} Αραπιθᾶ ορρὶ- 
919 Ἠ )5 δπΐετη δὰ οτίππη ἀοϊαῖταν. Πχαϊάπι5 ΟΥγοπέεϑβ 

ει Ῥργ- Φ Ὧρρ τς "ρα 

ἡ περ τῷ Διονυσίῳ αὕτη ΑΞ 
παἰμεία. ἱσορῶσι, ΨΩ) τοι ἶτοι οἱ 
παλεμοί. ᾿Αν;πό χεία ἡ ὀπὶ Δά- 
Φνῃ» χ᾽ ̓Απάμφα ἡ ς ἐν Συείᾳ τος 
νότον ᾿Αντιοχείας ἐν μιεσο γαάῳ κᾷ- 
υϑώῃν ἔπ 2 Λωοφίκειν. χὶ ἡ - 

κειώ» ἈΤ' σμιουτα Σ δ χὰ ὙΠ: ΤῈ 
Νικῴτορ Ὁ) ̓  αἵπγες κ) ὠδελφαὶ 
εἶ τὴν τϑϑς ἀλλήλαι διμόνοι- 
ων ἐχωῳλουΐτο. χἡ ἡ μῥ μεγίφη» 

φασὶ» {ἃ δ ὕχο παχοὶ τί 
᾿Ανπύχῳ ἐπωνομάζετο᾽ ἡ ἣν ἐ- 

φυμινοτχοίτη, σλὐτὸ ἐπώνυμος ἥν. 

᾿Απάμειω ἢ τὸ τὴς γυναικὸς ἔ- 
φρεν ΠΧΩΝΣ Λαοδίκεια Ξ σὺ τὴς 

μη ) 2. “«ξεὶ οὶ ̓Αντιοχείας ἄλ- 
λοι χἡ ὅχω φασὶ »» ᾿Αγπόχῳ 

“ Σελαϊκε πρέϊς ἐπεφάνη, κατ᾽ 
᾿ . ὑγαρ γυυσ γε, κτίστα πόλιν ὅ- 
“ κέφξῃ δέλοσα, ὃ ὃ ὑσολαζὼν 

“ οὐτεὶς 
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ὡ Α ἰῥαξίω 

πόλπῃ πύ- 

βίατον ῥίον, 
ΑἹ. σύϊε 

με τ οὐουφενθοῦ ἦν 

δας κα "5 

ἜΤ ΟΝ ΤΡ ΤΟΥ 
“ αὐτὲς ὧν οὖ τας γυναῖκα, πίω 
“μητῴεο δ» χὴ τίω ἀδελφίω, Χτί- 
᾿ ζει ὑπὸ δ τῆς ἀδελφῆς Λαο- 
; Φκης» Λαοδίκειαν᾽ ὑπὸ ὃ τὴς 
᾿ γιμαιχὸς Νύοση» Νύοσαν" ἐς 
᾿ πὸ ὃ τὴς μηδὸς ᾿Αντιοχί δ)", 
τ ̓Αντιύχριαν. ἔπι ἢ αὐεὶ ᾿Αντον 

“ χείαρ χὺ ταῦτα λέγε)». ὅτι Ἄ 
Θεζπολις ἤρξατο πλλάῖν τὰ αἰ- 

κ ς πὸ Ἰιεσιν!ανοῦ, ἀνεψιοῦ Ἴς- 
ὅ ςἦνο Ὁ Θρᾳκός᾿" Χ) ὅτι αἰεὶ τὸ 
᾿ Σίλτιον ὀρ. κει), ὁπό Χχἕ τό- 
: 50᾽ δεὶν ἡ Ἴἠπολις». πὸ τῆς 
τὸς πελαὐ τη σείσης κε ἥπε 
: ἢ ἼἼσις ὕφερον ξἐχλήϑη» ὡς Ἰὼ ὃ 
“ ὑὸς αὐτῆς Ἔπαφθ᾽», ἰἌπις, Ὁ 

ὅγι χεραπύλεως αὐτὴς ὕσῃς, χὺ 

πετειχισυϑῥης. τείχει χοιγῷ τε 
κἡ ̓δέῳ ὅσ ἔχαςον κτίσμια. τὸ 
δὼ ἀαρόοτον Ξεέλάυκθ- ὃ 9 ὧπι- 

χαλόμδυος Νιχώτωρ συμῴκισεν, 

εἰς ὃν τὸτο τὸ τῆς ̓Ασίας “«ἶδας- 
λήλυϑε κράτος. τὸ ὁ δαϊτερον ἢ 
οἱ ἐδ αδητομέ ΑΝ τὸ ἢ) τεί- 

, Σέλαχος ὃ ὃ Κληίνιχος " 
τὸ τὸ σέπερῖοι, ὃ ᾿Επιφανὴς ᾽Αν- 
τίοχ -. εἰσὶ δὲ ̓Ανπιθ χείοι. σε 

εἰ π΄ ποὶς τ᾽, ὡς οἱ ἱσοξφυῦτες 
ὀρ τί δὲν ται ἢ τῶν αὔτη ἡ "τὴς 
κοίλης Συείας φξϑ δ ϑΉ ΜϑμΉ ὅ 
πολὺ, ΧΤΊ σὸν γεωγφοίφον, ἐλεί- 
σπετο δι ίμει χἡ μεγέϑει Σ οὺ- 
κείας τὴς ὡπὶ᾿ Τίχκει, γ) .Α- 
λεξανδεοίας τὺς σϑὸς Αἰγύπῳ. 
Ὅπ «σρὸς εἰνατολοὶς πῆς ᾿Απα- 

μείας κατοισύςε.) ὑγοὸς ̓ Ορόν]ης» 
ἀσαί Θ. ὡς ἐπ κοίλης Συρίας ἔ- 
ΧΩΥ πες ΕΥῚ 9 ἡ χαδὸ γῶυ ενε- 

αϑεὶς, ἐἶ εἶτα ΝΈΟΣ λα χὺ 
«δαὶ τὴς Απαμέων ̓ γὴς σφε Ων 
εἰς ᾿Αγπόχειαν, χὰ πλησιοίσεις τὴ 

πο᾿λά; μέσην δοίζει Ν ̓ Ανποχέων 
), ὄχ, ὅπ μέσῃν τέμνει Ἐ΄ πό- 

τ δὴ, αὐ δ θας κτλ τρρτίρῷ; 

᾿ ᾿Αρίαξ ἱκῦ χολπι᾿ Φ μύχαζον πύρρν, ὃ ζἘ μεσ 

ΤῈ 

λιν, ὡς τί Ταρσὸν ὃ ὃ Κύδγᾳ 
ὐλλ ὅπ τοὶ ὁκεῖ παρᾳβῥέει. ὃ 
γκωΐ ραφί- φησὶν ὅπῃ Οφόντης 
Συείῳ κατοιδὺς εἰς τὸ ὁ μεταξὸ 
παιμείας χὴ ̓Ανποχείας χο ὦ) ὦ 
καλᾶσι. Χαρυζοὺν, ἀνατέλλει ἥ - 
λιν ὠπὶ ὶ πεοσειρφἐχογ]α, φασδίοις.. 
χυταφέρς͵ πρὸς δοίλασσαν τ 

Χαὶ Σελαύκειαν, Τυφῶν μ 
λές «ΦΉΤΈρΟν, διὰ ὑ τὸν ὁ 
τῷ Τυφῶνι μόϑον, ὃς ὧν 
εἰ γέζρᾳτῆ ει μεταξϑηοὺν ἢ ἣς ἮΝ 
Τὰ γιρυρώσα 6) αὐτὸν μετὶ 
(ὼν ὀγοικα; ὃς ̓ Ορφῤνήης ε 
τοῦ ἅ τεί χα φεὸς ΟΜΝ ἵ 
ὑγεὸν ᾿Ορφντύω δ. Διονύο 
τὸν ποταμὸν ἐπωνύμασεν ᾿ ἢ 
ἄλλως ὠὡπλιόςεθ9ν» ὡς Γ σὸν. 

Πελοποννήσῳ ποτοιμὸν Ἰάογα, 
γεὸν εἶπεν. ἄλλοι δέ φασιν 
Καῦσαρ Τιζ(έρι ἐμ διρῴκογ ( 
αὐτὸν ᾿Ορφόντζω μετωνύμος Εν, 
σημμοάγει Ῥωμιαλεὶ πὸν νώτι 
κόν. “Οπ πᾶσα ἡ αδεὶ ᾿Αγῖ 
χει» χῶξα λεπούρῳ, Τε αὶ εὔζοι 
χκἡ ἀγαϑὴ μῆλα, χρέφειν. καὶ ς 
δέεσι χαρπὸν αὐξειν. βιη ἵπολι 
[μὴ αὕτη Συείας, "ἢ ἐν σὠὐτῇ, 
βασίλειον ι χὺϊς ἄρ χασιν. ἴω 
κ᾽ αὐτὸ τὴς Σελακίσος μμοίᾳ 
᾿Ισέον ε ὃ μὠεεῖς ἐφ Σνοίας 

εἰςη» ἢ λεχρωβϑδηῃ Ξ ελόϊυιςς 
ἀαλειλδῃ Τοβάπολι:, εἰ)οὶ 
αὐ τὴ ὠἰξειχ ὅσοις τέεσειρας πο 
εὖ ἦσαν ̓ Απάμεια χὺ Λαο εξ κε 
«δε ὃν ἀνωτέρω εἰρη), ἣ 
πόχχεια αὗ τῇ. (ἡ Ξελοὔκεια, Ἵ 
Πιερίῳ ὕρει, ὃ φρρσε χὰς [ 
μανῷ ὄριν. ἰωὦ Σελά κει ἡ ἱ 
εία ἔρυμα φησὶν τὼ ἄξιόλογ ᾿ 
βίας χρεϊήον. ὅ ὁπ 3 πολλαὶ᾽ Αν' 
Χειαα» χὐ εἰ τῇ εἴλλο ἔδει βὴΣ 
ὡς ἐν συμόψψει ποργέλρατῆαι. ᾿ 

Ψ ὀδδων», νοτιώτερρν οἵμῳ 

Βΐλῴπη, 



οοηνεγίπι5, αἰχμς {[{ἀ δεληο5. 

Ὅπ γοτιώτερον τὴς Συείας ἡ 
᾿Αραξία» χἡ ὅτι ὃ ̓ Αρᾷῴξι᾽ κόλ- 
σῷ υέτ0.- εἰ λέϊται Συείας χὴ 
᾿Αεαξίας, τυ] ϑὸν ὀπὶ πίω ἀνω- 
τολίυ) τεβαμμβρ 6), ἥτοι παρεν- 
χλίνων χὴ παιφεχγαύων ἄχει Σε- 
λάνων᾽ ὃς τινὲς ὁξ ξυϑουσιν δικοίως 

᾿Αλανοὶ, Τορμωνοὶ, κὴ τοῖς 
: τοιότοις ἐργεκοὶς. ἔϑγ Θ᾽ γὼ χἡ οἱ 

Κίϑεν δι 

78 Περσίδι τ΄ ; 

5.4 1 Αἰεὶ ἡ κηώξοσοι, ϑύοις 

ἀμπὸν " Διόνυοσην δ“ 

 ᾧ δ γραμϑῳ "οηώδέα "ἢ φύεπο πὸρία. 
ὃς τὸμθ. λοιθίοις ἐξ αριυξπο 

ΕΝ ̓ἀυτομοτοις ᾿ κα τεῤῥέον ὑὕδδισι λίμναι. 
ῥνιιϑες δι᾿ ἕτεέωῦσεν ὠοιγήπων Σἰτὸ νήῳν. 

Ἥλον φύγλα 'φέρρνϊες αγυηρᾳσίων κιναμῴώμῳν. 945 Π ρέρωσαμ, 

ΠΕΡΡΉΗ ΤΉ 1 τὶ 
β Ἐλίαι Συρμης ᾧ “" ᾿Αῤῥαξίης ὁ ὐαν 
Τυϊϑὺν ε ἐπ’ ̓ δὠπολίζω σείοα μμδΘ.., " 

λανγῶγ. ΑἹ. ἄγχι Σελαγῶν, νετᾳ Ἰεᾶϊο εἴ ὦ χρις ἘἜλαναν 

Ο2 

0 Ὰ Σ Μθγυω γ. 

913 Ἡλῃς υΐοπλ ν᾽ 6 015 Ε]Έγα, ΠπΊασὶς Δ γΆ 16 Π1 ΨΙΔΠῚ ῬΟΓΡΈη5, 
924. ΑΥ̓ΔΌΙΪΟΙ ΠπῈ5 ΠῚ] ΠηδαΐΠΠη. 

νἱέαν ϑγυϊάπιαιις ὃ. Αγαθιδῃγ διηοθηδηι, 955 Ῥαμίππ} «ἡ Οὐθηΐοηη 

Πολλὴν ἀρερχομδύη; διοσ ζωῶάσω δ δηαίοση (ἔχοι; 

᾿Αῤῥαςξ ἰη) ζέφυρον τά “ΤΈρσι: σι ἐυρριο κελό 6. 930 

᾿Πέζα δὲ οἱ νοτίη τετραμμδίη οὐ τολι ἑωνδδ, 
Κλύζεῖ Γ" ἐρυϑρούοις “ἕπου κύμασιν. ̓Ὠκεῤροῖο. 
αὶ τῦς ποι «ϑεσιας μυυϑυσυμαι᾽ 
τ Πα(ίων πολύολξα ῷ οὐγλοια. φύλῳ γέμοντα! 
᾿Αλλο δέ τοι ἡ ἢ δοῶμφ μέγ᾽ ̓ξξογον ἐλλθογ ὀκειψὴ. οἐς 

1 ϑύν, πὶ ̓σμιύρνη:; ἢ ουόδμο χορ λούμθιο, 

Ηὰ εσιεσίοιο πεποηνομδ) 9 λιξὀροιο; 
ΕἸ "ἢ ἐπεὸν γα αἰγοὶ ἔϑονα, λύσωτο κεινζω 

Αὐτωρ᾽ 

171 

ΙΠ: ἔχρας Ἐ- 

λαγνῶν, ἢ Ἔ- 

[ρα γ ΠῚ] 411 ̓ πέον 325 Ψο]- 

[] τά Εἰαπα. 

ΣΞελαμοὶ Αῤῥώξιον., ) ὅρᾳ ἕως 

ποὖ παρατείνειν βόλεϑ τί Συ- 
εἰαν- ἰω) χὶ φϑείσας ἔφῃ ἐς γότον 
ἕρπειν. διὸ χἡ τόν ἴΑρξοξαν, Σύ- 
ρός ἐκϑλουυ μετ εἰγὶ πίω ἐμ 
“5 διμορεϊν ὄπμμιξί ιαν αὐδῶ. πον 
γαφὸς γὸ τὴ ᾿Αροιζίᾳ, τὸ γύτιον 
πέρας τὴς Συοίας ὄξιν. 

σι’ ̓ ὁλξίςων ᾿Αράξων αὐδακέκλιιται σαι, 

᾿Αρῥαθῃ ΚΉΡΩ Τὰ ὠνέμόν δὲ ποι ““ἔγλαν 

ά ἔξοηα γάρ μιν 

[Π Γαρρζογ. 

ὕσῦ λαφὺν ̓  ὁ διδὸν 

Ι] σμύρνης 
ὀυω δε)». ἢ- 

᾿ἐὐὔρβαφέος αἴδᾳ μηρθ᾽ γω. 
οἰ 94 ἢ γείνατο. 

τὸ μόφοις 
[] αὐτόνατοις 



172 ἌΓΟΙ ΝΥ ΞΊΙΘΥ, 
ἢ ὁ νεξ λας Αὐζᾷρ᾽ ὁ ̓ ἷ νεξ ρχδα χουτωμφδιΐωυ ἐπυυοσε, 

τ τορος Κ οσῷ δι᾿ ἱμαρρενι κιλιοὺς ἔςεψεν ἐδγείροις; ᾿ 

ἢ ἀνεδήστοιτο. ν ̓ Ακρρχώλιξ ἢ οἴνῳ πλεκ [ὡς ̓  ὀμεσείσοωπο ϑύρσῳ ̓  

᾿ς 9 Μαδιόων, ᾧ πολλὸν ἐπ᾿ ἀύδιρασιν ολξον 7 ἔσγόε 

"5: Τὄνεχεν εἰσέτινύν λιξάνῳ δ᾽ κομόώωσιν ἄρθραι, 95 
1 Οὐρεα ὃ «αρυσῷ, ποία μι σι᾿ ἔτερωϑι ϑυηλαὶς. Ί 

Αὐποὶ σ᾿ ἐνναέται μῴώλῳ “ πίονα δῆμον ἔχεσιγ Ὁ 
Ἢ ρυσῖοις πέπλοισιν ἀγουλλόμϑοοι μοὺ λοι θῖσι, 

“ἀκ Ὁ ἼΙπάς νεγὸ { ἀπ μοστπη ΑΡΑΒΕΠῚ δἀ]ασεί ἐεγγα, 9:8 Μυία 
Ῥοξὶα. φίσεηάθηθ, Οαρ οι ατοση λία πλαῦῚ, 979 Ῥεγποόησπο Αγδθιςός 
Ὁ. γορπιίϊαγενι Ἴ νϑηταπΊ Δα ΕΠῚ (ογεϊεμτ ΕἰἘ { αἀορίσμη εἰζ [πέσαπααε : 939. 
εαβὶ ρίαραπε, γα σαπγ, ΖΕρΏγγαπ : Ῥεγποαπῃ νεγὺ ἘΠῚ να5. 23, Ἐ Πγ65 ἅμ 

11 αὐεγα! 5. σοηνογῇις φἧ οὐεηΐεμγ, 955 ΑἸτξαρ ταθτις ΠυζΕδ 
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ο Ν 

σας εἶ πεν ὁπ) ὁμοίας σῃιμασίν 
χἡ ὅτι ἐν τώ, ὀλξίςων ᾿Αροϑξ 
φανερῶς δ ἐνὸς ἡ τὰ Αδ 
ὄξὶ χραφὴ, ὡς χἡ ἐν τῷ, ἀδεϑ 

“Ὅπ αδεὶ Ἀραξίαν. ἰῷ κὶ ἐ- 
ἐατεινίωδ χαλέϊ, οἱ ὁλζιςοὶ "Α- 
εαζες, τοτέςιν οἱ ἐυ δαίμονες ὁλ- 
(0. γὺ ἡ ἐυδοκμονία, ἣ τοιαλτα 

᾿ 

Ὁ, χύξα,» "ἡ ουδεάμων ᾿Αρῳξία 
λέγ). τότων ὃ ἡ γὴ σιασὶ, 
φησὶ. δου λαίοσῃ ἔζωςαι, Τρ σι δὲ 
σε, ᾿Αραξίῃ το, ὧν μέση κεῖται 
᾿ ΠΝ ̓ δι ὙἹ. Ξημείωστω δὶ 
91) τὸ ἐζώςοῃ χὉ ἐν ἄρλοῖς φϑνί- 

᾿Αρῴξων" εἰ χἡ ἐν ἄλλοις τί 
πολλαὶ στῆ ἀντιγράφων πολὼν 
ῥοῖζον ἐμ τὴς τῷ ὠμεταίξύλέ 
ξηχᾶσι διπλώσεως. εἴποι δ᾽ 
τις πείχα, οδαὶ τὸ μέτρον μος ἵ 
ΑΘΤΙ Τὸ ὧν ὠμετίξολογ, ὁ Νν 



ἢ ΠΕ ΡΊΞΗ ΤΗΣ ἢ 

συσαλίῶαι τίωΣ ἀρχεΐ., βέλον- 
πμ γ πολλοὶ ἀναδυπλουὰ τὸ ΕΣ 
ἐς ὑπὸ τὴς “ὦ ςερήσεως. χἡ 78 
ῥάτηω ῥάψω" κάντεϑεν πίω 

ἃ κ ̓Αεφξων χλῆσιν δή συβῥάτγε- 
σιν, ὡς μὴ ῥαγ]ωυϑύων ἱμώπια, 
αἱεατυλιοσομάνων. ΠῚ ὑφάσματα, 
ἣν δορὶ τῶτο χατ᾽ ὠνα κὴν φασὶν 
ἂν τιὰ ἼΑραν καδος τὸν “Ὁ 6 
ἐναδιπλαδιασμὸν. ὡς Ὁ, .ῳψ 

ἀῤῥιηκῖθ᾽. ἡ ἀβῥιῇῆθ᾽. χὺ ἐῤῥα- 
γὴς. χἡὺ ὧν τοὶς δρκοίοις. Ἥσο- 

δ: υδότο! ἐ ὧν πιῷ» κόρίω ᾿Αροί- 
ἔοιο (ἐξ κἃ καὶ ἡ ̓Αραξία κεχλῆ- 
ὅτ δοκεῖ ) ; [ἡ ἑγὸς εἰιμετοιξόλ; 
Ε συςολὴς, τὴς εἐἰρχόσης; χ εὐὐ- 
τὸς ἐμφαίνει δεῖν γρίφειν. τοῦ 
"Αραζας. δῷ ὃ τοὶ εϑνιχῷ ἢ κά - 
(ας, ἐν ἐνὶ εἰμεταξύλῳ γεόφει 
αὐτός. τυχὸν 3 ἐντίγρόφων σω- 
ϑυύδεια πίω «ἢ “φ Φηπλύϊω ἐἰἶξ 
᾿αὐτονομίας παρεισήνεῇμεν» ὅ ὅτε ΚΧ) 
“ἰὼ ἀρχεΐ τὴς αἰὸῷ φρορϑύ- 
ἥν. φ' τέτῳ τῷ ποιητὴ πολ- 

ἡ ππλοῶν ἐντιγεοφων σοὶ 
ἀν, ὠμεταξύλων τρϑήγαι20}» ἧς 

ἀμε: ̓παῤῥῥηϊίω ᾿ Ἔφεσον " ὅ 
Ἰρδο. (υὴ ΕἸ χά χ᾽ χϑεὶς τὴς 48 

ταξύλε τ ἐχτείνεθς ἡ 
τά τεοϑέσεως περφιλή- 

γι τι. χορ, ϑοί τὴρ Χ) πειρ᾿ “Ομμήφῳ 
Ε- τὰς οὔσιμα, παρειπων. Ὅπ 

κα ἐνταῦϑα. τὸ ἑχοίςυ ἀντὶ Τὰ ἐ- 
χῴτέεξῳ τέϑειχεν, εἰπὼν «ἑξὶ τὴς 

νι ῥσί δ᾽ " ̓Αεᾳξίας, ϑευλεζοσῃφ» 
ἄνεμον ὃ ἔλανγεν ἑχάςη, τλέα: 
οἰ δία ζέφυρον, Περσὶς εὔρον. τὸ 
με με ἐχώτέρφ, εἰπε έϊν, εἰ 
τὴ τὸ μέθον ἐκώλυσεν. ὅοπ πο- 

λιὴ κατα χέει τὴς ὠυσδαάμον Θ- ̓Α- 
: εις ἴα; ἐϊκώμιον, ἐγδ)ασείξων ον- 

ἐπ , χαιλέϊ ὡς [Ἢ ΓΖ) , ὀλίγα 
λΟιςός9 χἡ αὐτίω) μεγίςην λές 
Ε ἡ ἀγλαὸὶ φησὶ χὺ πολύολ- 

. φύλα γεμεῶς αὐτίω ἄϑλο 
; φησὶ, μέγα ϑανμα ἔξονον ἔ- 

ὙΓὴ τὸς τε ἼΑρᾳῦας ξρο- 

ἜΣ 
γῶν ο 

λώγν. ποῖον ὠμέϊνον. σα εὶ ὑπὸ 

ϑύοις λων Ὀδῶ σεν, ἣ σμύρνης, 
ἢ ὀυώδας χκῳλέμε, ἣ ϑεαπεσίε 
σέπταν μουδθε λιξείνα» 1 ἢ ἢ χασίοις» ἢ 
ούό,) δα δεὶ, φασὶν, 46. εἶέν- 
δι ὠυώδας. χὴ ειζω) ἄλλως ϑΌον 
ψυικῶς ἅπαν ἄφωμα λέ ἐγεταλ᾽ 
εἰὸ Ἀν, οὐ τὸς φϑείσας ἔφη, κηώεσ- 
σι ϑύοις ὕπο" τότέςιν χύὶς ὑποὸ- 

πελῦσιν ζυωδιαν συμιζμασιν. ᾽1- 
ςέον Ὁ ὁ) ὃ 718 Λι(άγ δένδρα 
χαρπὸς. λιξαφωτὸς λέγετω φδ 
χοὶς παλομοὶς᾿ "ἡ ὃ ὅτι ὅτω πολὺς 
αὐτόδι λιξαγωτὸς, ὥςε χόλιω ποί- 
λαντο λιξαγωζᾷ οἱ ̓ Αεφζιοι ἦ ἡ- 
γον τῷ βασιλέι! ἑκόντες " ὅ γὥ 
κατήκχοσαν τοὶς Πέρατας. ὡς φή- 
σην Ἥρφ7 ὀ» δέλοσιυν, 
εἰλλοὶ ξένοι ἐγυονο. λέγει ὃ ὃ 
αὐτὸς χἡ ἐν μόρῃ τῇ ᾿Αρᾳξίᾳ 
φύεος λιξαγωτὸν, χὶ σμύρνα, 
χὴ κασίαν; ΧῚ κιγοίμώμον, χἡ λή- 
οἴγον. δωρ, φησὶν ᾿Αρφδιοι χα.- 
λϑσι λείοϊαγον. Ὅρᾳ ἢ ὅπως 
“ἡυικὴ συμτείοει τὸ οζει, εἰπὸν, 
Ὀεω δε ϑε, ἢ σμύρνης; μὰ τὰ «- 
ξὴς. σκοπητέον ὃ εἴτε. ὃ ἐγταὺ- 
ϑώ ὀυώςης κάλαμος ὃ αὐτός ε- 

σι τοῦς «ρα τιῷ γιωγρόφῳ ν- 
εἰ χοὶς καλάμοις, ὡς μελιτοποιεῖν 
ὠκέΐν Ὁ» φησίν᾿ εἰπε χ δ)αφέρει 
υμίλιςι ὡμείγων (δα, ὡς ουώδῃς, 
μὴ τοιότων. Ἴςεον ο ὅτι χτί χίω) 
“σπυλαμὼν ἱσοείαν; ᾿Αλέξανδρος 
οδ)εγοξῖτο, μῷ τίωδ ἐξ ̓ τνφῶν 4- 
πεέγοείον. βαάλον ἔσυτὰ τί 
᾿Αξαξίαν ποίῆστω. χὴ ὅτ εἰσὶ χὴ 
σχην ἢ) ἴΑρᾳξες αὗξλ ποὶ πέρον 
Εὐφρῴτυ» ἕως Κοίλης Σνειας. 

“Ὅπ ὃ ὃ Διονύσι ὀιτόμῳ ἐγνων 
μίῳ τί) ᾿Αξᾳξίαν σεμγυνας χα 
τὸ «εοσε χε» ἐπείγει μόϑον, ὃ ὅτῃ 
ὕντως ἐκεῖ Ζόὴς τὸν Διόνυσον 
ὐνλδι τ τρός εἴατ, αι 
ἀφ᾽ ὅ κ Εἰρᾳφιώτης, ὡς τρϑερ- 

ῥ' :ΝῊ» ἐχλήϑη χουτοί. τινας. ποῦ το 

ἢ δ᾽ Δῤῥμαγὸς ὀπὶ Σαγγαείῳ μυ- 
Ὡυπτλαςξι. 
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ς ϑοπλωςεϊ. λέγων ὅτι φεὸς τοὺς 
:  ὄχξαὶς τοῦ Σαγγάείε ἔῤῥηξε 
᾿ τὸῦ «εσμιὸς Ζ8 Διὸς ὃ Διόνυ- 
“ σῦς, ἡ τα δια ὦν. ὃ ὃ Διο- 

νϑσι()- οἷς ὃ πὸν ἀκολόϑως ἐπ- 
γε! νμυεϑλιακὴν « διασκόὑϊω), λέ- 
ἰδ ὡς ἐν ἐμφρῴσει, οἷα εἰκὸς 
1υἱ τότε τῷ τοιότῳ τύχῳ ὦπισυμ:- 
εἰλι ων ποίν το ὃ, φησὶν, στιν 
ἐυώδεη τίωιχοῦ τοὶ, μῆλο (ἢ λά- 

σίοις ἐξαρυώετο μμόνγοῖς " συ πτομαῖ- 
τῳ ὃ χαυτέρῥεον. ὑ σδευτὶ λίμναι. 
ὀργιϑες Ὁ αἰοιγοἤ πον ἀπὸ γήσων 

(δ᾽ «αἰεὶ τὸ Βρυϑραῖον πείχα 
πίλανθὴ ἦλθον φύλα φέρεσα 
ὀκηφασων ν κιναμιώμων. ,ὁ 7 πολὺς 
ὑλέθ- χοὶς ὠμεὶ ἐδ) ὡρ εἰσέτι 
νυ λιξάνῳ υϑὼ κομῶσιν αἱ ἄρε- 
ρα. σοὶ Ω) Ὅρή. χευσῷ, οἱ ἢ πο- 
ταμοὶν ϑυηλοὰς, οἱ ὃ ἐνοιχου- 
τες μάλα πιο εἴδῥκον ἔχουσι, 
χξυσέοις πέπλοις εἰ γύμϑυοι. μα- 
λακοὶς. λέγει ὃ γὺ ὅπως νεξεὶ- 
εἰδί σε ἐτεανυσουτο χῳτωμα δέω, ἢ 
ἐπωιμαδείν, ὃ Διόνυ( Θ᾽, χὺ 

. χιοσῷ ἐσέατο.  ὠχροχώλιξ 3 οἰ- 
νῷ μειδεδων; οἷα, φιλομμειδὴς: κ 
οὐτὸς πλεκτόὺ οἱνεσεΐσοιτο ϑυς- 

σοι. ὅ ὄξει χλαοῖδις τινεὶς,. ΟἿ κὶ 
εὐὐτοὶ "Διονύσου φόρημα, ἤσων. 
Σημείωσει ὃ ὅτι εἰπον ὃ “ἕειη- 
"γητὴς ἀπὸ εἰοικήτων γήσων ἀγε- 
ὅὅτα ὑπὸ ὀρνίϑων τὸ κιγαίμω- 
ἕν, ἐμφαίνει γὴ αὐτὸς μαὴ γι- 
γώσκεδος πίω ὦ τ φέρες, 
χὸ χινοίΐκκωμκον. ὥς φησὶ χὺ ΤΙΣ 

ε966](Θ-. ὡκεῖν. ὃ) ἐφηγεῖ 2) κ᾽ 
ὅπως οἱ υδὸ ὑρνιδες τὶ κίρ- 
Φη Τὰ κιγωμιώμμε φί “ρεσιν εἰς ποὶς 
οἰκείας νεοοσιοὺς. 1) 7 πηλὸν ΔΆ 

πλάπεσιν ἐν ἀξάτοις χρημτοὶς 
οἱ ἢ ̓ Αρφαξες κρέα αεγυλώ «ϑ96- 
εἰπῆοισι » Ὁ, οἱ ὕργεις εἰνεγρισιν 
οἱ) χεὶ, Ε αἱ νξοοσταὶ βαριωίον ἢ). 
κἡ κῴτω φέ 9»), γὴ τὸ κινάμω- 
μκον συλλξ θγόταμ, ΗΕ: ἢ ᾿Αριφο- 
πέλει φοάνε δριωγύ ως χοὶς Φε- 

δφυϑμοις καίρφεσι λέγεῶτα χιναῖ - 
κωμα χἡ τὰ Ὄρνέω ποὶ φορογῆα. 
πεὶ τοι ὗτα καρ Ῥὴ ὡς ὧν ἢ 
τοὶς γεοηίας αὐ τοὺ πηιουῦ ται ἐν ἢ 
τόποις ἀξάτοις, ὥς οἱ ἐγ χόδειο Υ 
χατοι(οἴλλουσι 9 (όλυξοον ὑϊςοῖφ 
φεοσαφτῶνες, "ἡ τοξαϊονῇες " Ν 
ὅσω συμωάγρυσιν ἐπι Ὁ φορυφῷς 
φησὶ, πὸ χιγείμωμον. τὸ 9» :- 

πείνυσε νε( εἰ δα. ὁκ οἰντὶ τοῦ ἐ 6: 
νεδύσατο νοήχεον. εἰλλ᾽ εἰντὴ 8 
ἐφόρησεν, ὀϊξεκρέμασεν; ἥτοι ξ-ὦὖ 
μοναρν ἐγεύηγεοςς ἢ χὸ καϑοίγηε. ὦ 

λέγομϑρ τοὶ μὴ ζώνῃ. αλαμη 
ξανυμάνα, μυηδὲ τὸ σῶμα ὅλον ; 
ἐψδύοντοι,. εἰν. ἃ εμἰέφος τὶ σκξ: ἡ 
πονῇα, χἡ ἀφετα οξαρτώμδμα, ) 
οἡ πήξαν, λεοντίω)» ἢ ἢ παρδω- 
λείω. ᾿Αρῥιαψὸς Ω) "ἡ δφϑέρας, ̓ 
χα δοίπῆεοῦτα λέγει. ὅ χω χρυὴ χ ̓Ὶ 
νε(εχόδα., ὅ ὄξι βέρμια νεξροῦ, ἃ ἤ- 

τοι γεογνοῦ ἐλάφε, πολύςικ]ον., 
ὃ Δωνυζ Θ᾽ ἐγάγῆεται τοῖς ὡ- ̓ 
μοις. ποιέϊ δὲ “τος. ἢ σδοὶὲ τὸ ̓ 
σὴ μεϑυθγἼων πολύσρπον. ( ὥς 
φιϑοίσοι ες ἄπομδυ ) ὃ σύμξολον 
τὸ πολύςικ]ον ᾿“ἣ διαὶ τὸ μω 
φυλῶν πολύχροον ἡ 

πίω ἐᾳ Τῆς εέδης εἰϑένειων. 
γὺ χαὶ ὃ γεξεθς πόλεμον, κ΄ 
εἰς φυγίω) ἑτοιμ(ότοιτον. τὸ δὲ" 
ἐυπὸ χιοσοῦ ςεφάνωμω πὸ σοὺ οἷ- 
νᾶ συμιξολιχῶς κιυση τὶν, ἤτοι ἐ- 
ὠπιθὺ μμητὸν, αἰνίῆετω εἴ γὰὴ 
τὸ κιοσᾷν ὠπὶ 48 δηηϑυμεῖν τί: ' 
ϑεζ). οἱ ὃ ϑύρσο; τὸ δὴν ὠμεϑυόν-, ̓ 
τῶν ἔτοιμον εἰς πληγεὶς ὑσεμη, ̓ 

φαίνοισι, πλεκτοὶ λεγόμϑμο! ποις 
ῥωνύμως τῇ δ «παςιχομβμων ὦ 
συμπλοκὴ. ἐκροχάλιξ δὲ οἴνῳ». ἢ 
δ εἶχρώς κεχιλασμάν 6 ἢ ὃ τῷ 
ἀκράτῳ χάλα ὡ εὶς χ" ρον, ; 
ὁποιόν Τί Χὴ ὁ χϑηίφρων. μὴ 
ποιητὴ "ἢ ἢ ὀρθ τὰς μὴ ἔχων, ἀλη Ν. 
λα χάτῳ χϑούμμ᾽, ὁποῖοι οὗ 
ἔξοινοι. τῷ δὲ κιγοὺμεώόιες τίυ ὁ 
βλάςην (φρυγανον δὲ; ὡς φησιν Ὰ 

{] 
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ὁ πρίειν ὄξὶν ̓ Αραξ! "κιδν) δ. εϊζω), οπειρριμι! ἀσαα τὸ ᾿Αροί- 
ἣΝ φασὶν εἴνοα εἰ μπέλῳ» ὅ οἰ οι» ον) λητής " ὃς χΤ τί) πα- 
ὀσφραινόμϑμ0» χλαυϑμνείζε- Εϑιμίαν, δραϑ χμύς ιδῥ ἴων, τέϊ- 
μι, ὑφ᾽ ἡδονῆς " φιλδσι δὲ αὐτὸν. ππίρων δὲ ε ἐπούέτο. λέγε ἊΝ .Ὡ» 

αἱ χῇ' χόραν αἶγις. ε)ὸ γὺ ἢ ποι" τὸ δὶ ὁπὴ δα οἱ πούςως δγαλεγο- 
« ὃ τω λίαν φιλίως φεός μῆνων, χὺ εὐδολεορυύτων. [Ἢ μό- 

Ὁ δγακειμνων, ἡ αἱξ τὸ κινεῖς λις πουυομῆῥων τῷ πολυλογεῖν᾽ ἢ 
ὡμον. Ἰςέον δὲ ὅτι ὑπὸ τὰ πὶ “ιΓ ἀμέσων χἡ βαρξ άρων ἐν 
᾿Αξφίξων ἔδνες. μὴ πείγυ; ὡς τ οὐλέν. 

ἤοικος ὀυσδοκεμμουύτων πιὶ εἰς ᾧ- 

ὔ ΑΙ Αλν᾽ ἥποι πορῷ ποι ἴὰ "" χα κλιτυὼὺ Λιξϑῥοιο Ι] υἱπὸ, ΑἹ. 
δ τ) -, 8 Ὁ ὅπη χλιτῆν- 

γείοι να εσιν ὑπανυμέΐω Ναβαταῖοι. θὰ δ νίλυνν. 
3 Χαξ λούσιοί πε ἃ ᾿Αγρέες" οἷς ἔπι γα Ι) Χαλί «- 

στοι- 

ὑπραμὰ " ὀψνάι, καϊεναντία, Περσιδίθ,, ἁ ο)ηςς 
ἸΑύσχεωρ Ἐρυϑραιης ὃ Ἔπλόυρον ναϊεσι θυ λοῴοσῃς 

Πινγαϊοὶ τε; Σαξ α] ΤΕ. ᾷ αἰχώγυοι ᾿ Κλεσωζηνοί. ἀἀύχόνμς. 

Τί α ἵ ᾿Αρίαξίην ἀημὴψ. φόλᾳ νέμονται. φόο εἰωΐ. 
λ δέ « τοι ᾧ πλήπι᾽ τυδαςο ας γοίρ ἔδει μργίφη. 

Το τρῤς ὀρ τυπεραοιν, ᾿σσαι ιβιπίω ζεφύροιο, 
υρὸν ὀρεσκώων τδαφαϊνε,) ὅδας Ἔρεμξ ὦν, 

) βίον ὁ ὃν πετρῆσι , ̓πουτωρυχέεοσιν, εϑεν]ο διυυδα δος 
οἱγᾷ κἸεανων! ̓  δχιδουέες. ἀμφὶ δι᾿ ἄρα σφὶν φός γ᾽ 

λὲὶ ὁδουλιπομένοισι μβαίνεται ἀμϑνέ(), χῶ. 
τῶς δι 7" οἷα τε ϑυρές ἀλώμδυοι, ἄλγε ἔγϑσιν. 

» ὡς ἁξρρξίων᾽ Αρεδαν οἶμ.. ὁ γὺ ὧν ὅλέξῳ 
σῇ » μρίξαν ὥπωσιν ἐπ᾿ ὀῤδιράώσι μι δέ, συ δεύμων. 

Ἰν γεοον ΘΠὨΪΠΊν ΕΓ ῬΓΙΠΊΙ ἀρ Πρ α]έγὰ ἀδο ντἐφέθιι 110 4:1. 
" θιΙνιίες Παδιΐδηΐ ΘΟρποπηθηΐο Ναϊαΐαι. 955 Ῥγορθ διζεηΊ 
7 ΟἰλθϊαΠπίαιις ὅς Αρτοῖ: {πος γιχία (εἶ 18 957 ΟΠαίγαπηϊείσα τη- Ὁ Οῤακί σι αὶ, 
] ὑυζ τ, ἃ τερίοπε Ῥεγῇσα ἰεῖγω. 355 Οαέεγὶ πη Β ΌΡΥῚ ἰδέτι9 ΠΑΌΙ- 
πΠῈ τηδγι5, 79 ΜΙιππαίχιιε, ϑαρθαις, ὅς νἹοίηϊ [ ΟἸεΐδθεηι [1 (αιαδεης, 
Ἱ ἐδ οἵ αυ!άεπλ Αγαθίδπ Ἰηρεπέεβ σεηΐεβ (εηεπέ. 955 ΑἸ νεγὸ 

Ὕ ὃς ΡἰαγΙΠλ26 : οἰΓοαπηηπδηας εηΐπι εἰξ πηαχίπηα “65 Ημ- 
[μι λὺ τὰ υἱζευίογεπι γεσίοηθιη, {πὸ ἢλία Ζερῆγνι, 953 ϑέο- 
᾿ ᾿ς ηπθβακον ἀρραγεξ (οἱ ΠῚ ἐ γε δογαπΊ; 935: ()}1 νἹξατῃ Ὁ Τηορίράγια- 
ἢ ἀοπ οἴ 8. δα νἱέλτη ἐγδηβρσοπάαμν 1 ἴῃ ρείτίς [πΗΌΠ19 [1 ἐν. 
[πὶ ἀεργεῆης 1 ροίπεγτιηξς, 955 Ναὶ ὃς ροηδηΠοηίθιις σατθηΐες, 
{πππθηλτη Ἰρῇς 966 ϑμάοτε [αἰτα] πίστυτη τεδηϊξαν αρίδηπη οου- 
ῤ Ρμ9: 
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ῬΡαϑ: 

Ναξάτις ΘῈ, φασὶν» 

ΨΥ μ» ἢ Ὁ 4.“4| ΠΝ ᾿ Ὡυς Ὁ ἦν ἀθνῚ ὙΨ »ν ΣῪ ΨῃΨΨ0“,ῳ 

δον υ σίου 

967 Τοιηθεδ γερὸ πιοῦὸ [ούαγαι Οὔειγαηΐο5, το: 

αι Αξ : 5". δι 
ΔΝ 

Ῥοηξ. 9685. Νου Ποῦ ἠε]ιοῦϊδ νΊν ΠΓΠΠΠῚ ΑγαθαΠ ΒΈΠΕΒ : ΠΟῚ 

Ὠἶπη ἴῃ (οΠοϊζαίς "69. ΞΕ χαδηι ἰοτίοπι { ρατίεῃι ] οππηΐδιις, ̓  

ηἰἴδιυις αἰἰγιθυις 4615, 

“Ὀπ’ Αρφξων πσϑῦτοι τῶ χλι- 

σπιω Διδάνα, τοτέοι τῆς νῦτον 

“8 Διξάνε, ἀφνειοὶ Νιαξωτάνοι,᾽ 

ἀστό π Ναξατἕ κϑηάμϑμοι. 

᾿Δεβξιοῖ, 
ὃ ἐμ μοιχείας υθωῦμθ.. ἐμῷ 

εὲ Ναξαταίοιρ, Χαΐξλάσιοι χὶ 

᾿Αγρξες» Ὡς ὁ πο ἐϑγιχεῖ “γρό- 

αἰ αφ᾽ Λγραίες λέγεις (δ᾽ ὃς ἡ Χή- 

σρώμις Ὑὴ» χα ἐξ ὠλλες, Χα- 

σραμίτις κατέναντι ΠΡσ δ Ὁ» 

“γῆς. καμλοχό μοι {δὲ "ἡ ὅτοι; "ἢ 

οἱ πἶεὶ τὸ πιλόνεθν τὴς ᾿Ερυωρᾶς 

ϑαλάοσῃς κείμλροι Σάζξαι. ὅπᾷ 

χ οἱ Μινναῖο!, ἔνγο- ὌΝ συ τὸ 

παράλιον. τό δὲ Σάξας, ὍΣ α- 

, 

: ν εχ οι "ποῦ 
- - «“ 

λυχλὺ ςτιϑο 

ἢ] νυν. σοι ἴῃ, 

ᾧ, 830. 

ἔοίες ἄκλοι φασὶ. λέγονἼεἐς ὅ ὅπῃ 
Ναξαταχοι χἡ Ξαξαίς τίου) ὡυ- 
δοάμονα ᾿Αεᾳξίων νξριον.), γἡ 
ὅτι ἐυεδχεμονε φοίτη ὄξὶν ἡ ὴω Σώ- 
ζαίων γὴ ἔδγες μεγίς ὁ, παρ᾽ οἷς 
χὺ σμύρνα κ᾽ λίζαν θ᾽; κἡ) κι- 
νώμωμον γὴ βάλσαμον. χὰ ὃ ὅ7| 
“εοσείρων ενῶν μεγίφων κατοικᾶν- 

Τῶν αίαὶ ᾿Αρᾳξίαν, ἐν ἐκέϊ δξὶ 
χἡ τὸ Φ) Μινναίων «τοὺς "Ἔφυ- 
ϑράν" 
ΓΕ ἐχόυῦροι δὲ Σαζαῖοι. ἡ «{ὲ 
Ναξαταίω χώρᾳ πὠνάονῶν ἤν 

Αὐτοὺρ ὙὩΡ Λιξόμοιον. φῶς ἀργοὺς ᾿ἥξιοιο 
ΤΊ: ε ἕτερης Συρίης δολιοη μ᾽ "κωμε) αἱου: 

Ἑλχομέ η0" Μέρα ὡλιμλύςοιο Σινώπης... 

Τῆς σ᾽ ἤτοι μέσης Κ ἐπ᾿ ἡπείρριο, βαϑείης.. ἐφ 
Καπποιδῦχαι γαϊοσι, δαήμονες " 

᾿ ᾿Αοσύρμκοι σι ολὺς ει τᾷ ςύμφ. θιμώλῆς 

ἤτοι Δ ἐν ἀρχὴ Τὰ βιοΝ 

ὧν πόλις μεγίςη» Κάρ- 

» Ἂ ν 

φασὶ, »ἡ εὔζῆθ:-. μηδύπον 
Ναξαταίων ἡ Πέῥα. «ΧΕΙ 
θὲ χὺ σώφξογες οἱ Ναξατο 
χὺ κτητικοΐ. ὥς ὃ ὃ μῷ τί! 
σίαν μμειώσαις, «ηρωσίᾳ, ζημι 
τῷ δὲ αὐξήσωήι κεῖνται πὶ 
εἰσὶ δὲ Ὄ ὀλιχόδελοί, ζ, δ 
νου.) τὸ πλέον τοὺ συγ] 
χα εἶσιν οἱ τοσδ)αέκονοι χ 
«δοίχονοι. ὃ δὲ δ ἰδυιχῶν 

γεσφόὶς λέγει ὅτι » Δαχρίβ 
τὸ τοι ότον ἔθ Ὁ. ἐχλήϑη» ὅ . 

εἰρσενιχοί. Ὅπ ὠνῆπέεφν 

ὠυδεύμον 6)» ̓Αεψξίας πες, 
φυξθνν λυπηρῶν, ἄσως Ἔρεμι 

ϑέντων Τρωγλοίυ δ, 
σὶν ) ἄχ, ὡς οἱ ὠντ! νὴ 
οἱ ρόξιοι Αραξες ζῶσιν, ὁ Ὁ 

τὸν βίον ὑπὸ πέραις Καὶ 
χέεσι (μᾶνλον δὲ χαταῤῥω) 
γέ ϑεν τοι, γυμνοὶ Χ κτεώνων , 
δεῖς, ἡ ἀλδιίοι τὸν χρῶτα; 
τὸ χούμοτ ϑυίλπεδτας, οἷα 
ρές εἐλώμδμοι» ἄλγεα ἕ 
ἐπείγᾳ γνωμιχὸν,. Οὐ δ 
ἕῳ Ἰσην μοῖραν ἐν νδρεῖσι 

Πα ϑεύς. ὅδ δμομς ὅφ 
Οὐ πῶσι πον «“έφωχε ὃ 

ἱπσοσυάων " 
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γο Αἴ εἱἵτα Γ1ΡαπιΠ1, «αἱ ογία (0115. 571 Ὁ ΑἸτΟ ας ϑυγῖδ: Ιοη- “Φ. 
. δ ῥτοάιμοϊξιιγ ἕεγγα, .975 (Λι18: ργο γα μετ οζίλπι. αἱῦις, χα 51πο- 
Ῥέη 418 πΊλγε ΔΠ]υΠταγ. 515 Αἴαπε ἢ}15 πηεάία αυηδοη1 1 ἴπι ΠΟ ΕΙ- Ἰ “- ̓ ΤῊ 
πεηΐα να 37. Οαρρδάοοος Παδιΐληΐ, ρδγιτι Θαα!τατιουἷς, [ἀττὶς οἱ. ἐς ἄσερς 
αυείτι5] 515 1 ΑΠγεῖ γεγὸ πηᾶγῸ χα, Δ οΟἰζιαπη ΤΠεγπγοάοητίϑ. ο. "τν νκρε 

ϑεἰθηοῖάε 
φοπηρἰοἴξηπγ,, .Π: 1 ἐμοοΎΥ2 [ἐγ ίΣε {πω ρῖσᾳ 

Ὅπ «εὶς οὐ) γεὶς τῷ Διξάνε, 
ὡς αεὲς Μεσοποταμίαν, ἡ 8τέ- 

᾿ξᾷ Συρία μηκύνεται, ἤσριω» σε- 
οὲ πίω Κοίλί Ξυειάν ἕλκο- 
μᾶμη καὶ μέχρι Σινώπης: ἰὼ ἁλί- 
χλυςον λέγε!» διε τὸ χερῥόννησον 
ἢ. ε ἐφ᾽ ἧς γέρας ταύτης Συείας 
οἱ Καππαδῦχαι μεσύπειροι (ὃς 

᾿φυπαρρξυτόνως Καππαδογας ὃ 
γωγρύφ Θ᾽ λέγει; ὡς ὠπὸ ἐυ- 
ΟΝ ὃ Καππείσοξ) οἵ; ὡς 

Ἰσύρη ται, χἡ Δάνκάσυροι λέ- 
ἀκ Ὡρὸς εἰντιδιαςυλίω δ ς- 

τέρων μελα[χεόων ΣΞυρων. ὃ ὃ 
“9: δ Καπηαοῖδηοις χἡ 
οπιςῳ μονα; ἱωτποσυυΐης, φυσίν 
ι- χὴ τόῦ λὺς ἄϊχι τῆς 45 Εὐ- 

ξείνε, “ἑδὶ τὸν Θρικώοονα,, ἅ 
ὕρυς,. οἰλλὼ ᾿Αυσυεΐες φησὶν, 

χἡὺ ἐν τοὶς «ἑεὶ “Σινώπης τξ9- 
γεατῆαι. Καὶ ὅρα ὅ1) ἐνταῦ- 
σαφίςωτα δ᾽ Διογύσι) ἐφά- 

μη δξάζων δυο Συείας" 
πείτώω ἑτερώγυ μὸν ἔ εἰ τί " "28 
σύείαν, ἱω), ὡς ἔκ τε ΦἼ) τρ- Ρ... 

δὰ ̓  εἴςτι λει θένχων φαΐνε ἢ), ψῷ 
ζ Σ Χάλυξα, Ἐ2 ἱσορεῖ, χἡ ἢ Ὴ 

“ἷξ γοότει οὐ τίυ) αἰεὶ πίω 3 
᾿λάσσο Τὰ Εὐξείνε πόν]ε,, «εὶ 
τὸ σύμα, τῷ Θιιώδιν]Θ)-. ὡς εὦ “ 
στ᾿ αὐ τὸν μίαν Συείαν τὰ 

Κοιλίω, Δ ἐκπιη]εῷ, φϑϑς γό- 
τον, ἡ ἕως ᾿Αραξία;, ὡς ὑῶν αὐ- 

τὸς ἱσόρησεν᾽ ΩΣ μέρος κα ἡ 
ἃ Φοινίκη, ΧΙ τὸν αὐ Τὸν ἅη 

σοὶ . εἰπόν]α ὕ 57) ω, Συρών οἱ 

Ἶ ἠδὼν ἡπόρῳ, οἱ ἢ ἀλὺς ξγγ)5; 

ἐχωμι ἢ ΚΑΛΈ ὁτόξον 2» 
δαυτέρῳν Συείαν,. τίω ΠΣ Δί- 
ξανον ἕ ἕως Σινώπης, “ὗξὶ [οὐ με- 
σην ἡ Καππασόχία. χεοίτες δι 
ὡκᾶϑεν αἰοὶ. τί τῷ Ἐὐξείνε ϑι- 
λώαστ κεέιόνς σὺ ᾿Αυυείες. φη- 
σὶ γὸ, ᾿Ασσύεμκοι εἱλὸς ΡΝ πα-: 

ἐοὶ σύμια, ᾿ Θορριώςον7 Ὁ). εἰ εὐῆὴ 
ρα τὴς χὺ τότες Συρές βέλε 
λέγειν, αἰ δηοίφορον ἡγέρμδυῷ:- τὸ 
[52] ᾿Αωυείων Ὁ Σύξφων᾽ Ὀγομκώ, 
τοί τινας. ὅτ) ἘΝ δὰ ᾿Ασσυοίω 
ἄλλοις ἄλλα ἧσόρυτω, ἱχαγῶς 

εἰλλαιχοῦ φεφείφηται, χὶ ὅπ ἢ 
στο. τινῶν εἰς πλείας μοί εας ἣ 

Συεία, δοηρεῖτο,, φο93:γ 693) γὴ 
αἱ) τὸ ἐν τοὶς αδεὶ τῆς ομμαγη- “ 
νῆς χύφος. ἄλλοι 5. εἰς τεία, 
εδήφου αὐτί), Κοιλοσύφες,. χ)᾽ 
Ξύρες, Χο Φοΐνιγας, χὴ τοίαῦττι 

μᾶν χἡ ταῦτα. ἐν δ, Καππο 
κία, ἱςξορει ) μεόγες εἰ, οἵ πύ- 
ραάϑοι ὠνομάζοντο, ὡς πῦρ αἷ- 
ϑογῇες, ΩΣ «δ᾽ ἀυτϑ μαυνταυθνβμοεῖ. 
ὅπ 5 ὑπό τῶν Θ- Καππαοο - 
σὶ Καπ πειδῦχοι ὁ ὅτοι χαλουη τοῖα, 
φεφϑείρητοιι χὺ οὐτό. “Ὁ 2 γω- 
. γεά 26) λέγει χὶ ὅτ, τίω Κασ- 
᾿ πειδοκίαν Πέρπα ; μδῥ εἰς δύο σα- 
, 73 πείας σδδεῖλον, Μακεδόνες 
ἘΠΕ. ὕςεσον εἰς ὅνο βασιλεία: ὦ ὧν 
: : πίω δ ἰδίως Καππαοδοκία ὡ- 
᾿ γθυμα σεν, «εγοὶ λίω Καππαςὸ- 
᾿ χίαν, "ἡ τεὸς τὸ ἡ Τούφῳ “ (οὑπ΄- 
“ παδοχίαν ̓  πίω ἢ ἑτέρων, φεῦς 

δ ποτῷ Κώπποιοδδχίαν ξχρέ- 
ς ς 
λες. , 

ς 

Ν Τη- 
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Ξ ὌΝ Τίοδι: ὅο 

6, Τοοῦ 

41 Ογλεηα 
Ζε7)) 9 

ΠΠ ΤῊΝ 

Ανσίω ἡ 

3 τή Ὕατι,ς "ὦ 

976 Ἡυ}5 ἀσέετη δὰ οὐ ἘΠίΕ ΠῚ, ἘΡΕΤ ΤΕΣ ΔὉ ἜΧΟΙ ῇ 15, 
1 πιθηἢ Πάν ἤπχης Ἐπιρῃγαξα;, 
ἃ πιοηΐε Αὐπιθηΐο 319 Ἐοηρσαβ τη φαΐγαπι ργοσγεήμίαν : ταγία 
νογὸ Ἰηΐγαίξυς [ ἤεκτβ.} οοπίογαθεης 985 (οηέγα (οἱεπι, πΊθ 
ΒΑθυΪοπθτα ρυχεου!ρῇι5, 951 ῬΕΡ ΠΟΙ ἴη Ππταγὶ5 Βπόξαμη ΓΆΡ ΙΔ 
Ἔνοπηε {ραπταπΊ, 582 Ἐχέγοητ5 ΠΏ ΘΩΓ5 ΤΟΓΕΔΟΠΕΙΠ ΤῈΣ 
983 Ἤσππῃς δαξεηῚ ΡΟΙΓ, Ἰὴ ΟΥ̓ ΟΠ» Παυνίουτιπι σοἰουγπτ5 οπηηὶα 

τίς ρα οἰγτῆπητς ἐόνέυν, Ππεπίεη ὡ] Δ 116 ἀροης, 385 Τα 
ἘΠ ΡγΌοα [«Ὁ Ἐμμθγαίς ] Ιαθεη5, αιδηξαπη { νᾶ 1 ἐερξ 
ἀϊοθιι5 ἱποροι 15. δ ὃ Ἀοθυίτα5. ὃς ἔείεν σοηβοογε ροίείξ νἱλίους 

93, Τρ 

ΟΠ τεϑς εἰγατολεὶς Τὴς Καπ- 

πο είδκίας ὃ 5 Ε ̓ὐφρότης ς πυτοίκος ὯΣ 
πειρέσιθ)ς ὡπτὸ ΕΣ ̓ Αρωβυίς ὁρές 
ΡΞ:4 (μαι χρὸς 7χ. ὧπὶ νύτον "πὶ φεῶ- 
μὰ εἶτα ὀλίξαι [κῶν ας φυρὸς 

οἰνουτολά 9» "ἃ μέσην. πίω Βαέξυ- 
λῶνα περοίσυς, εἰς τίω Τιρσί εἶδ 
ϑυίλαοσαν αἰπεραίγετοι, κὸ αἰεὶ Ὁ 
Ἰορησδδν ας πόλιν ΠΡσικίω, ῥέων 
οἷ εἰ τῆς μογαλης ᾿Αρρμϑμίας ἕώς 
πῆς μικρῶς. ΤῸ ᾿ γ. τὸν Εὐ- 

Φεύτην εἰς ἀν Ζ 8 Τίεις ῥύον 
ἴσον ἐλαὺ: Ὧν, χτὶ Ὁ. εἶλλές, Ἢ 

αὐτὸς ὁμοίως εἰ πώ; “ζόμβίυθ». κἡ 
ὅτω {τ ὅ πυλυὺ δοαςηῳ ἐς 
σον “ιν Ἐνυφρ ρφτῃ γινύρδρος, κοι 
ν8 τῷ 7) ἘΝ Χὴ συκατοιξ αἱ- 
γει εἰς ϑάλαοσοαν. τὸ ὃ μέσον τ΄- 

“Υ ο)ςημώ, μέσην» φησὶ. σὴν 

Δ ΡΟΝ Ύ ΞΕΘΟΥΥ 

τὴ" ὑλρη τα ὀρπολίζω, ὁρέων Σἰπὸ ποι ποι λρένϊων ὍΝ 

ἬΝ οἰπειρεσίῳ πυΐαμϑ ῥόίθι. ΠΑΝ Εὐφρήποα" ᾧ 

ὋΣ δὴ ποι πρῶτον υδ9 ἀπ᾽ 16 νὰ ΝΑ ρμϑυίοιο 

γόπον εἰσι, ἀν} 

ἥίοιο μέσίω. ΓΕ. περήσεις, 

μρθι εἰς οὐλὸ: οἶδιμοι οζο περόνες 
' τοῦ ρῦσι Τερηδυνίθν. ΤῊΝ ὁδαίων, 

Τονὸς μέτ᾽., εἰς ἄυλον, ποία μὴ ὠκις(Θ. ἀπόρτων͵ ̓ 

εὑρῥείπης ᾿ φέρεται." ὗθον ἴσον ελυώνων» 

οσον ὧδ) δὲν ιῶν, ὁ ὅσην ες δὸμον ἡ» ̓ ὁδαξσοις 7: 

Ἴφϑιμθ. Θ.ὦ κραμπινὸς οἰγῊρ ὀμρύσεεν ὀδύτης. 

" 
“οὔ 

ἐλιξι “(, 

φδι 
ἀχφήν: 

οὐ ῥιῦνας" 

917 (εὐηἴ 
978. Οὐ ἰᾳπδ ρυῖπτασι αὐ θ 

χέα τηδᾶΐ 

λδσι ποτοι μῶν, ὅ ἔξι ΠΣ κ' 
μΐαν. ὡς ἈΣ, τίω οἰκρόπολιγ᾽ "" 
λελυμβύως ἡ Ἢ ποίησις ἄκραν 
λιν φησὶν, γὃ πίω Λόὐχόπε 
λάϊκὴν πέϑω, ΡΚ πίω Νεάπολι ̓ 
νέαν πύλιν.  δείςο) ἃ, ἀλλή ' 
οἱ ποτει μοὶ ὅτοί, ὅσον ἀνὶ Φησί 

εἰς ἕξδομον, ἥμαρ ἴφϑιμος ὦ Ἷ 
χραμπνὸς οἰνὴρ ὁ ὄξει ταχὺς ὑς 
Τής. ἀνύσειεν. ἐγ γαρ. φησ 
ἡμερῶν ἥ μέση ποταμν. 
εἰς ἔξιν ὀυζώγῳ ἀνδεὶ, τς 
οἰ αβειτίῳ χ) ἐλαφρῷ εἰς ὅν... 9 
σὶ 1 οἱ παλομοὶ, πίωὐ συμ 
γὴν τὴς Μεσοπῦτο μίας ὁ) ὁ 
“νὸν φροπίγἢ εἷ, μῆκ), ῦ 
πῶς εοιχέναι. τεὶς, εξὲ δ 
τότων ποτα νυ πηγεὶς το ν᾿ 
λήλων φασὶ “ἷεὶ "ἃ ΓΦ «οὐδὲ 

ο ᾧκιςθ᾽ 
εἴ 
ἦ 
δ 1} 

. 



ἘΠ ΕΣ Ή 

᾿ ὥμε᾽ ὃ ὃ» φησὶ, ποταιμδ! ὁ Τί- 
γ0,5, κὶ ὅκ ὧν ἐκείνε ἐγ πᾶσι 

ποταριοὶς ϑυοώτερον, ὅ ὄδιν δΞ3υὑ- 
ΖΈρον- ἴδοις. διὸ, φασὶ, ἡ Τίγοις 
χαλὲ ὃ). ἤ ἡχρυν ποχὺς ὡς βέλθ᾽-. 
Μῆφοι γὸ Τίγεὶν χῳλοίΐσι τὸ τύξἰ,- 

μα. ὅτω ἢ β ἼΑχις ποτοιμιὸς Σ- 
κελικὸς περ Θεοκείτῳ, «διότι, 
φασὶν, εἰκίδι πὸ τοί χ()- τῷ ῥά - “ 
««Ἱ]0. ἐ ἐμείγε ἔοικα. χτ δέ τινας, 
ὅνὰ τὸν ,Τίσαν τὸ ζῶον ἥ χλὺ- 
σίς ὄξι τότῳ ; ποταμῶ, ὅ ἢ 
γμικὴ Τίγει, «ἴρκὶ τῷ ̓Δει- 
συτέλει. μυϑο :Ὁ ὃ ὃ ὅπ Σύλαξ 
ποχὲ χαλένμ.- ὡ: ὡπ ὃ ποταμὸς, 
ὄξι μσυηνῆο, ὕςεξον ἐκλήϑη 

αἰτίαν. ποιο πίω ᾿ 
[ Ὁ ̓Διύνυ Θ᾿ ̓ρὰς το" 
ἥν" “Ὁ φοιῦδυ ὅ ὅποι! Τυχοί5 γένε- 

β τω κ φθ9ς τῷ δ τ ποταμῷ, 
ἡ ϑέλων εἰς “τὸ πεέμν »Παξη- 

οἰχηίζεπα, 9 

Διρύσῳ καϑηγησάυδρ ς᾽, αὐὖ- 

ποιέῖί τὺ ϑυμῆξες, τῷ 
νῷ εἶφ᾽ ΕΝ καιλέϊ δ 

. Ὁ ἄλλως ὃ δυχὰ τῆς μυ- 
3 Ἢ ταύτης ὀππξολὴς, σίω φῳεὸς 
τὸ ζῶον ὁμωνυμίαν ὃ ποτο ἐδς 
ε(, «δγοὶ τὸ Ζ5 ῥαμα θ᾿ ὁ ὀξύ. 

ϑηξίον γ ὃ ο Τίγεις, ὅ μενον ΣΞ 
{φ ΠΘ: πολυ αἰλχημώτερ θ᾽" 5 

δαὶ χὺἡ τίω ὠχιτητοι 6 ῥάάων 
ρόαι. “διὸ κἡ ὃ πῷ ̓Ιφλίω- 
ῥοϑεὶς οὐ παιτηλὸς ̓ χευσμὸς 

δ φ Θμεὲ πυτιμῷ ὑέθοτο 
πὸὼ ϑρυλλέρδμα, ἥγρυι 

τῷ ϑηνειωνύμῳ Τίγρᾳ. ὅτι 
Εν ῃ ἔχει τί) γεαφίω 

ἡ ἁλίσις δηλόϊ Τί- 

Δω (ων » πολλὸν ἐνερῦῈ 9 

᾿“λ6 Ξάνδρε. πολλὰ 

ἘΠ Δ ἈΣ. 

γεῖθ᾿ γοΐρ ὄρει γ πειροὶ τώ Διο- 
νυσίῳ ἡ “υικὴ, ὡς τᾷ Ὅφ|Ὁ-. 
ὡς δηλοὶ ἐντεῦ δεν τῷ τίωλ ᾿ Ατ- 
σκί) ἡνικὴν Τίγρεως, ὡς Θυμ- 
ἔρεως. ἢ μδμτοι ᾿ Αῤῥιαγὺς δ) 
ἊΣ δ' κλίνει Τίγειδιθ», και ϑεὶ 
: Ὁ ὃ γεόνοας τὸ δρᾶμα τῆς 
ς Σωσώνιδν, οἷμιαλ ὁ Δαμα- 
σχἱυὸς, ὡς ὧν τῆς ὄξτγεοφὴς 
φαίνετω. ὅτω ὃ κῦ τὸ "Ἅπις τὸ 

κύεμον. ὧν τοὶς «ἑξὶ Ἀρκάδων λύ- 
χρίς οἱ μδὸ οὶ 75 δ ἔκλιναν, 
Ασιδ. ὡς Πάειδ" οἱ ὃ 
ΧΤ' γί) τῷ Ὄφεως χίνησιν. αὐ τὸ 
ματξ χειοέσανο,. χλίνογ)ες" Απτως, 
τινὲς ἢ «ο)οὰ τῷ ἢ χλίνοισι, Τί: 
γρῆς Τί γρηῇ:, λύγῳ δὰ 
εἰς ἧς ἰαμξικῶν. Ἔα 2 καὶ 
τίω ἃ ἄρχε Ὁ χὰ - γεθρε- 
σι. χὶ εὕρηται τοιαύτῃ γεαφὴ 

΄ε Ἰελιαγῷ, χἡ «ὐοφὶ 

τῷ ᾿Αῤῥιανῷ ὃ ἐν τοὺς (ἘΣ "Α: 
"Ὁ δ παλωμῶν 

“ ἀντπιγεοάφων ἔχουσιν ἕτω, Τῶν 

; ποτα σὰ 7 ̓ Ἐυφρότε χα Τὰ Πί- 
 γρηθ.. οἷ τὴν μέσην, σφὼν 
“ΤΑωυεζαν εἐπείργρισιν. δεν χὺ 
Σ Μεσοποτειμίῳ φρὸς ἣν ἐπεχω- 
: εἰων ̓ χληΐζε “)ὁ Πίγρης, κχὶ ται- 
ἡ πεινότερός ὅξι σ5 Εὐφρῴώταε. ἔ- 
«1 3 Τίγεις χαὶ Παφλαλρνιχὸς 
ποτει μοδς. ὅ Φησι Ξενοφῶν» 
πρῶτον δ, ΘΡμώδον]α, εὔρος 
τειῶν πλέϑρων᾽ δαὕτερον δέ, Τί- 
γεν, τείπλεϑρον ὡσαύτως" τεί- 
τὸν 3)» 
{ξτον, εγαὶ  χαιδευροὗ φᾺ Ὁ Ο. χ᾽ ἫἩ- 
ε9.57Θ- “δέ φησιν ὅτι ἄχ, εἰς μόνος 
Τίγεις δηλ, , δῶτε. χὰ τεί:. 

Ἄλυ, κλίνει ὃ Ἑ.} αὐτὸς 

τος», ὃ αὐτὸς ζὰ ἀδὲ ἐκ σρπῷ 

ἕξων, δ᾽ αὐτὸς ὃ ὀγομίαξ ἐμῆμθ᾽ν 

ΧΠλ"ο μέοσου πὐξϑρίθ ὑ ὕδασι λίμνη, 
πῶ μνη μδ Ὑ: μι ἐς “μυγχῶ ΤιλεΙΟ 

πώλιν δι᾿ ὀϊξαυΐες ὀυαφὼ 

Ν 2 



ἈΔΕΟΝΎΥ ΞΡ ΣΥ 

᾿Οξύτερον τορρἴησι χούτω ῥόον. οδνν ἂρ ὀκείγῳ 

Ἐν πᾶσιν πύία μθῖσι ϑυώτερον ἄϑλον ἴδὸιο. 

18ο- 

ΠῚ ἜγτμΥ 987 ἘΠῚ χαΐοπι ηπαόατη ἴῃ ΠΊΕ 10 οἰγοαπηῆτια απῖ5 ραΐα9, 558 ΝΥ 

τον ἐλ πῆπο ΤΠοηϊεῖ5, {{οὐ]85 (γαπίξαν τη τηεππα ᾧ Ρεπείγαια 1 ΤΊΙΡΙ 

φ89 φρία ςοπόεης {πδίογ : τυγίσπι νογὸ ἄδπαο εππεγρεηβ, “9 ν 
Ἐγ:: [4ελπάε}"" Ὁ ΓΠ5 18 ΓΌΠΌΣΙ ἷ 

ὠσπάτας [5 ἰοοίογεπι ῥγο οῖε Ἰηῖτα [1Π ἹπίεγΙογε8 ταρίομαϑ] ππόαπα: ΠΟῊ 1 
Μιρτεννά, ᾽ς. 991 ΤΠ ΟΡ ΟΠΊΠΕΒ 
ϑαϊπιαί. 
ν. (οτ. 

ὕοῃ καὶ Θωγῖπς, λίωνη ἔδὶ γι- 
σρώδης χτὶ μέσε 48 Τίγει), 
εἰς ἣν σὐτὲς ν πολλοῦ φερθ.ἐ- 
γ᾽ τ ψύφε, χἡ καὶ μυχὸν τῆς 
λίβινης, ὡς οἱ πάλομο! φασιν. Εἰς 
βέρεϑρον ἐμπεσῶν, χἡ ὠπὶ πολὺ 
ἐνεχθεὶς ὑπύγεως, τὺ αὖ δς ἀνί- 
φῶν.» ἢ διασώσας τὸ ῥᾶϑρον ἐς 
μιγὲς, διὰ πὴν ἄγαν ὑξύτητα» 
“ὐρ ἀρῥξει τὸ σῆμα. τῆς Σεμιρό- 
μιΦΘ-. ἢ ἐν δεξιᾷ ἔχων τὴν 
Μεσυποτεμίαν» ξίησιν εἰς τὸν 
ΤΠερσιχὸν. κόλπυν. ὃ ὃ γιωγοό- 
ΦΘ᾽ φησὶ χὺ ᾿Αὐρσηνὴν κώλειῶτα 
τὴν νιτείτίω ταρτίω Θωνΐτιν» 
γἡ πολλὸς ἔχειν ἰχθύας. φύτηειν 
33 τοὶς εῶὴ ταῦ Ἃἡ ει ξξειν, χὴ 
εὔποτον ἔνειν τὸ ὕδωρ. λέγει ὃ τι ᾿ . ᾿ 
γὺ ὅτω σφοδρῶς διαξαλλειν αω- 
σύδι τὸν Τίγειν. ὥςε τὴν λίμνην 
εἰλμυρᾷν ὄσαιν χὰ ἀνιχθυυ, Ὑλυ- 
κύων ἐν πότῳ τῶ μέρει. γινέ- 
ὥταν ὦ ἰχθύων πλήρη. Ὅπ 
ἐευτερά οισι μ᾽ τέσ Ἰνδικὸς πο- 
παμὸὲς Ἐυφρότης "ἡ Τίγεις ᾿ ὦ 
ὅτι μείζων Εὐφράτης Τίγειο᾽ 
ῥέον! Θ᾽ ὠπὸ Νιφάτα Ὅρες. κ᾽) 
πλείω διέξεισι “χῶρον. εγέ δεὶς 
᾿ ὀπὶ δ άὔκφαν σὸ τω βαστ- 
λέξων χειμάδιον (ἐν ̓ Εκξωπείγοις 
γὺ ϑερίζων ὠκῶνοι λέγον) σα- 
γαγὴ4 τῷ Ἐυφράτῃ “πλησίον, Χὴ 
ποιέϊ τὴν ῥηϑεὶ ᾧ, Μεσοποταμίαν 

“Οου᾽ ἔπ εν Ευφρήτο ᾧ Τίφριίθν ἔνδον γα αι; 
Τυυ δὲ τὐθικίζονες Ἴ μέοσην ἀντωμὴμ ὁνέπυσιν. 

Βωνίος γεϊοοίογεπι ἈΠ ΠΠΊ σοπίΡΕΧΕΓ8. 

πεοὲς οὐτόν. μετὼ ἢ τὸν ῥὴ 
πα Νιφώταν ἼΑκος ὕρ(Θ", 
ὃ ὃ Εὐφράτης τε βέει, τὴ ὃ αὶ 
ρυμβό- ᾿Αρῴξης. ῥξειν δὲ ᾧ 
σιν ὃ αὐτὸς γιωραφίθ- τὸν Ἐ 

φρῴτίω δια μέσης τὴς Βαῦυ. 
γ6).. ἐν ἢ γα ϑαυμαςὸς κρεμ 
ςὺς χἤπιΘ-. αδεὶ ὅ ῥηϑήσετο,). 
ἩἩ φ9461Ὁ- “Φέ φησιν ὅπ τὸ 
σον τὴς ῬαξυλῶνΘ' ὃ Εὐφὶ 

τὴς Φιείογεί; ὃς δέει δὲ ΠΩΝ. 
ωϑυΐε μέγας ὧν» γἡ βαϑὺς χὴ' 
χὐς. ὑξίησι ἢ εἰς τὴν ᾿Ἔρυϑ 
ϑοίλαοσαν. ὃ ἢ αὐ τὸς χἡ ναυσὶ 
εοατὸν τὸν Εὐφράτίω ἰςορέϊ» 
ὅρον αὐτὸν ἘΠ Κιλικίας 5) 

ἤ ΄ Ν «Ν 2 ᾿ 

υδωΐίας φησί. τὴν ὃ εἰρηνϑῥίω 
Εὐλῶνά δ ηλι. ΤΥ βυομδ 
ὕςερον ἐρημωδέαι φασι. 4 
δὲ κὺ τὸν φῳροὶ πιῷ Τίγρει ἢ 
νον, χπολυὶ μείζω τῆς Βαξυλῶ 
δῷ, ἀφανιϑίῶσι κἡ αὐτὴν» 
παλυϑέν]ων δ Περσῶν. ἢ 
μεγέϑοις σημεέϊον τὸ τῆς ΧΠ 
ἐργῶδες. λέγετω γὸ ΝΊν Θ᾽ ὁ 
δουῦσωαι οὐτὺν ὃ μ᾽ ᾿Ασυξ 
βασιλάδς, μυοιάδων δεχώτε 
ρῶν συμ χῶς αὐτὴν ξργαζομ 
δχὴ ἔτη ὀκτώ. σοφοὶ “δὲ οἵ, 
ζυλώνιοι» ἡ. ὡς Ἥρ9957᾽ 
γει, παρ᾿ οὐδ οἱ “Εγλλίως 
μαδϑον πόλον» χἡ γγωμογάγ ὃ 
δώσδεχο μέρη τὴς ἥμθξος. ὦ 



ὦ ΠΤ ΕΡΟΤΓΎΓΓΡΗΥΣΙ Σ 

Οὐδ ποι χείνης γῇ νομιὸς ᾿ ὠγόοσει το (βότη:» 
Οὐσι᾽ " ὅςις σύραῖγι ᾿ κερώνυσγαι Πῶνα γέρωξῶν, 995 

Μήηλρις ἀχραύλοισιν ᾿ ἐφέστεται- οἶϑε νδ0 ὕλην 

Πόιυ]οίην φυποεροὺς ἀνὴρ" ᾿ ἀϑοέρλοσουτο χοιρπτῶν. 
Τοίη γι“ κείνης ἄρρσις πέλει) ὧν μδὺ ἀέξήν 

, ΠΠοίην ὃν ἢ νομὸς ὀνδμιϑεας, ὁν ἢ ὦ ὀῤδρών 

Φύτλην») κάνη φην τε ἃ " ἀϑὸμαποισιν ὅμφιην. ἸΤΟΌΟ 

Τῆς Γ᾿ τρϑ- βορέην λιηϑοὴν οϑονὰ γομετούεσιν 

᾿Ανέρες᾿ Αρμάνιοί τε, ᾧ ἀϊχέμκανοι Ματιηνοὶ; 

“4 Θύρεσι κεκλιμένοι ποία μϑ τρόπϑο 1 Εὐφρήπωο; 

Πιονὲς,) ἀφνειοί τε, ὦ Αρείθν ἔυ " δεδιαὗτες. 

99: Ουδουπαιθ νογὸ Επρῃγδίεπι ὃς ΤΊ ρυΙΠΊ Ἱηέγα [ τπέεγ 1 {Ε11π|5 

181 

εἴξ, 993 Ἐλπ δοοοῖας ᾧ πιεάϊαπη Ἀπληῖπὶ ρει θεηΐ : 994 ΝΟ οεγίδ ἡ Μροροια. 
ἀ{ππ|5 ραΐοιια νἹτπρεγδῦϊε ὈΠΡΏ]Οι5, 95: νεὶ  φυσαηαις Πίϊαϊα 

φογπεδτι παθεπίεπι πηρπΐατη νοὶ [ ἀσαεσογηθπΊ 1 ῬΑηδΠΊ οεἰοὈγΔη5 

996 Ογες ἴῃ στο ΠΤ] Δπίεϑ (εααϊέαν : πεαας απὸ {γ]νπὶ 291 Οαι-, 

πἰἴρεπατα ἐταόξαππι νἹΕαρεγαγιξ 15 411 ΟρΟΓΑΠΊ ῬΟηΙΕ οἰγοα Ρἰδηξαβ. 

998 Ὑ 4115 ἴῃ 1114 ἀγαῖῖο [ ςυΐέαγα 1 δὰ ργοάισεπόμπι 999 Η τὸ ᾽πὶ ὅς 
ραίοιια Ποτίάα, αἴας εἴ4ΠῚ Ποπλμαπὶ 59 ΘΕΓΡΕΠΊ, ῬΌΪΟΠοιτῖ- 

τηάτησαε ὅς ἱπηπηογία θι15 Πα! ἐπ. 991 Ηπ)5 σα!ἄθπη 86 Ὀογθαπὶ 
Ρίηριε (Οαπα ΠαδιΔηξ 1595 ἩοπΊπο8 Ατιηεξηϊΐψαθ, ὅς σουγ1η}18 
Ἠαδιϊληΐες Μαΐδηϊ, 1993 Τῃ τηοπῆδιι5 Π, Πμυνμμπὶ απίε ἘΠρῆγας 

ἕεπη 1992 Ῥιηριιεβ οραϊεηξΐᾳίε ὃς Μαγί5 ὈΘη6 σῃαγί. 

 ὅρῃ κρωνὸν ᾿οὗμα τὸ, ὅσῃ 5 
Εὐφεότε κἡ Τίγειος ἐντὸς, τού 
πίω μέσην φασὶ ποταρδμ. ἰωἷ 

“πῇ ., «“ πὐ,  τα ἱ 
πὸ οὐκόλόδον ὅΤῶς ΕἰΤΕΙν9» ὑσῇ 
δέ ὄξιν Εὐφρώτε "ἡ Τίγει θ᾽ ἐν- 
᾿ {γι μέσῃ ποταρΐν. 
᾿ μ .Νοο ε , 

πδσΠ Ὁ ὑπρὸ γωγεαῦθ᾽ 
 ἐσορέ! χ Εὐρωπαν Μεσοποτα- 
μίαν εἶ), ἰϑ το τοὶ νέμοντα χὴ 
Δισιτανοί. Ὅπ ἐπωνῶν τίω 
ἩΜεσόποτομίαν γίωῦ, φησιν ὡς ἔ- 
ἢ τ ταῦ νομὸς ἐκείνης ἀνὴρ βεχό- 
δὺς μέμ.ψ9.). ἢ μόλοις ἐγρού- 
᾿ δοις ἐφεπόμλμ. ἄχλω; ἢ) παν- 
χὼς νομαὶ βουσὶν ἀγαϑαὶς γχἡ ἀλ- 
λαι μήλοις. ὡς χἡ ἡ “ἡ Λαίςρυ- 
λόγων γὴ δηλοὶ, φῳϑῷ τι ποιη- 
«πὴ. λέγει ὃ ἡ ὅπι ὑδεμίαν ὕ- 

Ἰ 

λίω ποωντοίίω φυτουργὸς εἐἰνὴρ 
εἰδεοίσεται.. ἀἰρρσίς τε γὸ» Φή- 
σὴν, ἐκ! ἀγωϑηὴν χ πόαν αὐξεε 
πολλίω, χἡ οἱ νομοὶ ὀυανϑεῖς, "ὦ 
ἡ δύ᾽ ἀνδρῶν φύτλη καλλὶςη» 
χἡ ἀϑαγάτοις δικοία. ταυτὸν ὃ) εἰ- 
πεῖν ϑεοεισδοὴς, «δα τὸ ἀξιοϑέα- 
τὸν χὺ εὖ δοαμον. χἡ πίω μ᾽ ᾽Αρ- 
ὑδϑυίων ἢ κα Μαπανῶν χϑόνα» 
φϑὸς βορέαν τὴς Μεσοποταμίας 
ὅ2,» γ θφέσι «ἑεκειλημμδρίι, ες 
φοφὶν χωλεῖν 1) τόσ ὀκέὶ ἢ ἂν- 
δρας ἀφνάές τε λέγε!» Ὁ Αρε 
εὖ δεθαῶτας, χὴ πίονας ὡς κὶ τὸν 
᾿Αεφξικὸν δῆμον πίονα, εἴπεν. ξ 
Ὅμήρε ἢ ἡ τοισύτῃ ἀφορμὴ, λ1" 
πορὸς πόδας τοῦ τῇ" ἡρώων λέ- 
γγ7Ὁ΄. τὸ 

Ν 3 εἰκῇ 

“2 Ω71, 

ἵ Ρα[ον, Ῥῶ» 
τρί ζ΄. 

ἢ ὠϑεείσε), Ὅμ" : 



ἢ 82 ἊἋ ΓΟ ΝΥ ΣΙ δ ἢ 
εἰκὴ λέξις δξὶ, χἡ ἐῤῥήϑη ὧν τοῖς 
εἰς. τὸν ΤΟ κὰν εηλοὶ δὲ ϊξ 
ἀπρόβομ ριούσοα χὺ δτορῥίψοι, “Ὁ 
γ τὸν ποιρῆία πὐειφροίς ων, ἐπὰν 
φησὶ. ὃς συείν 1! κερώνυχα τιῶ- 
νοῦ γεραίρων, μήλοις ἀγφθαώλοι- 

σιν ἐφύπε,)» χερωνυχὰ “ὲ τὸν ὃ- 

ΤΊρρς 3 3 γόπον; Βαξυλανὶ ἱερὴ πῦλις ζω 

Τείχεσιν αἰβῥαιγέεοσι Σεμάϑα μις ἐσεφόρωσεν : ἠν 
᾿κρρπύληϊ μέγθμ δόμον εἰσ το Βήλῳγ 

Χρύσῳ τ᾽ ηδι᾿ ἐλέφορμἷς ὦ ἀργύρῳ ἰσχύσει σοι. 
Καὶ χῆς ποι πεδιον τδθιώσιον ὁ ἐν ϑοῦ ΤῈ πολλοὶ 

᾿Ακεῤχουϑι φοῖν ι06ς ᾿ἐπηρεφέες πεφύασι. 
Ναὶ μίω ᾧ δουσοῖο ζέρει χοιραέφερον ἄλλο, 
μῈ π᾿ Τπρυλλα λαυκζω λί(ϑον, ἡ τὐδὶ ό60» 

Φύεται»᾿ ἂν " Ὡτρρξολῇς" ἢ ὀφιήτιδίθι ἔνδοιθι πεσρὴ. 
᾿Αὐτχρρ ἈῸ Βαξυλῶνί(δν, ὄὅπὶ ̓  σνοιζωὼ , βορέαο» 

Κιοσοὶ, Μέοσουθ ἄπ τε, Χληωνΐτο τε γέμοντου. ΤΟ αὶ 

Δύπαρε ἐσ 

Ἐ005 Απβταπι ααέεπη νεγῇις, ΒΑΡυΐοη, ἵπογα πγθ5 : ΠΠ8Π| αἸΠΦΕΠῚ 

--- 

ξύκδων φασὶν οἱ παλομοὶ, ὡς τὲ 
ὄγυχ ΘΟ. ἐνταῦϑαι πίω) ὀξύτη τί 
δηλθυῦτος., χα ϑεὺ γὦ ὅγε εἰκρώγυ- 
χίων ὁρύς φαρϑρ. ὅ φιλϑσι 
ὠκθίγοι τίω) δλήέϑετον πω τίω λᾷ- 
ξιν; ὧφ! χἡ σκληξοὶν» Ἀ) ὅσδὲν ἕν 
ςεῖον ἔχξσει. 

Δ' ἘΠ 

ῥά τε πᾶ 

ΙΟΙΟ 

ἑοΐαπη 1996 Μίρσηίδυς ἱπί τ Ἐς ΘΟ πη γαπΐβ σογο ΠΑ] [οἰγοιπιάςα τ} 
1007 Οαίευ τη 1η ἀγοε ἩΓδῚ5 Ἰηροηίεσι Ἐ ἀοηγμη σοΠΘ ας. Βοΐο,, 
ἴοοδ Απῃρόφαε ὅς εθοτο δέσιις ὐσεηίο θχογηδηβ, 999. Αἴαμε Πὰ- 
785 φιεη1 ΡΔΠΙΟΙε8 ἰησθηβ: ἰθΐσαθ του ]τ86. 5919 Τη {ππΊππηο0 0 - 
γλπΐεβ ραΐττο [} ΓογπΙοδέαο, [4185 ΓΑΠΊΟ5 ἴῃ [ούηϊοῖς πιοάαπὶ ρΓοςσ 

ΥΡᾺ ΡΈΠΦοΠίεϑ Βαῦεηξ] ηαίδυπευν. τοῖα χη νογὸ ὃς ΔΠῸ Γεγέ ρ[]115 Βτάτ᾽ 
βογεῖς ρεηβ- τιδὲ ΠΑ ἢ αἰμιὰ, 1915 [ ΗαπηΔας ὈΕΓΎΠΠ σ᾽ αιισαπ [ἀριάεπη, 681 1η 
ἴδηις ὑμε}1}. Ἰρρο 10, 1.13 Ναίοιξαν ἀρυᾷ οἰ ανίὰ [ΓΟΥροη 51] ορἤιΐεη 1ηΐγᾷ 

ἢ 4167. 

Ι] σε]. έῥεν 
τεΐξέηης φοπ[ὶ- 

ἣ πιά, Ιαρίφειη, 191: Οαίεγιπι ἔαργα Βαῦγοπθπη, δὰ δέ Ῥογθᾶ,, 
ῥος ο[!, γει- τ’ ΟΠ, Μοβαδαίαξ, ὈΒαϊοπίΐδο]ιις Βα] τΔηΐ. 
ἐκοϊάες 

σέρω ὀιπιϑειμδων., αἰεὶ οὐτὴφ, 
ἐϊξέϑενο. κχἡ δ) τῇ ὠχροπόλει, 
εἰ, φησὶ, βωμὸν τῷ Βήλο ἣ ἢ δα 

μήρῳμις ἵδρυσε, χευσῷ χὸ ἐλξ-. 
φαΨἢ ἃ ἀῤγύρῳ ἐσκήσασει, Βὴ- 

λ- δὲ ἦν βασιλς Βαξυλῶνος,, 
ὑὺς Διὸς, (ἐφ᾽ 5. Χἢ κρίση Βα- 
ἐυλῶν δ» Βηλίσες) ἢ "ἡ ὃ Ζά)ς 
αὐτὸς, πορτοῖ, τινας. ὰ ΕΥ̓ Ἥξφ- 
“91: ἱερὴν Γ᾽ οὐτόνδι (δέγα 

“ Βήλε 

ἽὝὍὍπ «εὶς νύτον τῆς Μεσοπο- 
ταμίας ἡ «Πρσικὴ μηδήπολις Βα- 
ξυλῶν, ἱεροὶ πόλις, τεϊ χὸς σἕξ;- 
ξεζλημδδη χαλκχουῦ. κατά Τιν ες, 
γἢ ποταμῷ πε’ εἰδῥεομλμη. ταυτώω, 

φήσι, παῇ͵ Τεί χέσιν ἐρῥάγενν Ἑ Σε- 
μίφαιμεις ἐσεφανωσεν. δά γέ τι- 
νές, ὡς ὄρηται, κε" χαλχουῦ σω-- 

τῆ τᾶχ Θ᾽ ἰδύρησαν, χα ἄνα 
“πολλοὶ ϑουμώσια» δέχα τἥ  ἀνω- 



ἡ ἐν ἐν εἰπὲ ἘΔ 

ἕ ( Βήλ Διός. ὃ οὐ τὸς ὃ τὴ Βαζυ- 
“ λωνίων χώρῳ τυσαύτίω «ξ9σ- 
υδοτωρεὶ δυΐαμιν 5 ὥςε αὐτὴ 

᾿  φὰν, φησὶ, τέσστιρας μζωαις σὰ 
ς ἐνιαυτῷ σε ΟΣ τὸν μέγον βασι- 
« λέα" ἡ ὃ λοιπὴ πᾶσα ᾿Ασία, 
“ χοῦ λοισὺς ὀκτῶ μίῶας. 9:0- 
“χρῇδ᾽ ὃ ἀσφάλτῳ εἰξίοκα ὅσειι 
“ σίω ΞΣεμίραμιν τὸ τῆς Βαῤυλῶ- 
“»Ο- τἄχϑ. φησίν. φ7ερφι οἱ 
Σελόὺ κει ποτὲ κῳλέϊ ὅντα τίω 
ποιαύτίωυ Βαζ(υλῶνω φασὶ, χαὶ 
κτίσμα, Ἐ Βαζξυλῶν- ἀνδρὸς 
συφωτοίτές σου δὸς Μήδεια. χἡ ἐφ- 
χοκοτέρον τίω πόλιν τούτω τὴς 
Σεμιρφμιδο, λέ ὁ γέσιν. ἔτεσι “4- 
λίοις ὀχτοχοσίοις. Ἴςέον ὃ ὅτι 
συμετίω) μᾶν γιναὔχῳ τὺ τίω Σ-«- 
μίραμιν ἡ ἱσοοία ἔχει» συμετω- 
σέεαν ἢ αὐτῆς πίω. Νίτωκοιν, 
Βαξυλῶνθ» ἡ αὐτίυ) ιβασιλαί- 
σας, τοῦ ἢ ἹΠέρσας, ὧν υμθό- 

πολίς ἡ Βαξυλὼν. Κηφίωεϑα; πο- 

τέ φησι χκαλέίϑυα ὃ ο᾿Αῤῥιανός. 
ἄλλοι τ Ἂ ποιοῦ τοί τινὶ ἰσορᾶσιν, 
ὅτι Νίνε “Ὁ Ξύρων βασιλέως τί) 
Νινά κτίσαι], ἡ τότε γυμὴ 
τὸν ὦνδρα «ὑροθιομᾶμη, Βαζυ- 
λῶνα, ἐν τίῷ πεδίῳ κπζεὶ εἰς ὃ- 
γῆς σλίνϑε χἡ ἀσφάλτο, χὶ λί- 
ϑὼν λαξα δα, τειπήγεων, υδρ 
“πὸ πλάτος, ἑξαπόάχεων. ὃ τὸ μῆς 

χος χὰ αδείμμε ον οὐ Τἢ ἐἷς εγοό,- 
«1.7. φαύγο, Τ Τ τ ΓΕ. τὸ ὃ τεί- 
ΧΟ: εἰς ὕψΘ᾽ ἰνέτεινε Ὑ πή- 
γῶν ὃ τὸ πάχ Θ᾽ εἰς φειεΐκον- 
πα πήχεις δοέςησεν, ὡς χἡ πέϑριπ- 
παεσ' ἀπὲ ; ἐγανποδρομεῖν ἐλλή- 

. λοίς, χὺ σύργις ταῖς πύλας ἐ- 

πέρησεν ὑψηλάς., χολγᾶς τε πύ- 
λάρ ποιήσοεισοι, εἰς ὕψ Θ᾽ τε ἀ- 
ποτ νοιδξας πολὺ χἡ εἰς πλώ- 
τὸς ἀξιύλογον. ἔκτισε, ὨῚ Κὴ δεξα- 
μι μεγοίλίω, ἡ κῆπον ἐπόγει- 
ρέ ϑαμμαςὸν, ς ὠπιλεγόσϑιον χρε- 
μαςόν." ὃς περίπλουν ρΘ" υλὺ 
ἰὼ, ἕχώςην δὲ πλάνροὶν ἐΐγε 

ς 

᾿ 

ΚΥΤ ὙΈΡΩΣ, 

περάπλεϑνον. χαὶ ἰω ἐν χαὶ 
συ τὸς ., ἐγ]ὰ κοσμικῶν ὅεω- 
μάτων. ἔς, ὃ χὶ ἀλλὴ Βριξυ- 
λῶν Λιδυκή. Ἡρ9957Ο ἢ ὃ «εὲ 
τὴς Πορσικὴς Βαζυλῶν Θ᾽ "ἢ 
ταῦ ταί φησιν ὅτι τὴς ᾿Ασσυείας 
« ὀνοιμα φότοιτον πύλισχα, Κἢ ἵ- 
« φῃεότατον:, ἡ Βαυλῶν, ἔν ϑεῦ 
. κὃ τοὶ βασίλεια. σι ἢ σεβό- 
γῶν Θ᾽, κείτοι ἐν μεγίλῳ πε- 
. δγῳ» "ὃ μέτωπον ἐγαςον αὐτῆς» 
“ εἴκοσι χὴ ἑχωτὸὲν ςαΠίων. ὡςε ε εἢ) 
κατ᾽ οὐτὸν τί) «δείοοον τὴς πό- 
λεώς. σοίσδο, χεβακόσια ὑϊβδήκον- 
Ί1α. πύλαι " πόοιξ Ρ τεῖχός ἐ- 

χατὸν», χάλκεαι σοὶ ἢ συν, ὥστβᾳ χὺ 

οἱ ταϑιμοὶ, χὰ ποὸὶ Δ ῶρϑυρα. χὺ 
σημείωσοι ὅτι ὁ μόνον ἑκαπέμπυ- 
λοι Θὴζα,. ἐὐλλ᾽ ἰδὸ τοι τῇ 
ἡ Βαξυλών. ἽΟπ ἣ ΠΡσιχὴ Βα- 
ἔνλωῶν πολλὲς εἰκροκθιλας ἐ πηρε- 
φέα: φέρει" φύύνεϊας: ἡρων δέ 
ἔξι Ζῶτο ΤῸ φυτὸ λέγονται 
ἐπηρθς φές μδῥ, οἷα ,ὄἠαλίνοντεε 
γον κλάδες εἰς ὄφφφον ἡ εἰχρῦχο- 
(οι 3. ὡς ἅ κοὐ πουδεν» ἀλλ᾽ ἐν 

τυ ΐ 
ἄπρῳ ἄνω κομν τές. τοιὅτο ὦ 
τὸ δένδρον. Καὶ ὅες ὅτι ἠδ Κα- 
ρῶν ἀκρ9 οχόμων. λε εχῇξ, Ἴων περρὰ 

ποι ΤῊ. ἄπ ὀῆὴ φοίγιχος 7 
φυτοῦ τίω) λέξιν ἔϑετο, φῖδφ,- 

ξέσας αὐ τία), ΨΑ λόγον δριμύ- 

τί]θ-. φέρει ὃ, φησὶν, ἡ  Βαξυ- 
λῶν κὶ χευσοῦ τί χαριέςερον ἀλ- 
λο. πίϊον ἐκέϊνο 5 ὑγεῷς βηρύλ- 
λύ ς γλαυκὴν λέϑον, φυομδύϊευ ς- 
κέ! ἐν φιεφξολοῖς,. ὦ 07 :ιἤτιδι Ὁ. ἔ ἔγ- 
δδϑι δι πέρης. τὸ τόσ: 5) τις ἐμέΐ 
ὑφίτης ἐμ( ἄλλων μάρυΐοον λίϑον, 
ᾧ ἡ βήρυνλθ᾽: ἐνϑευλαμαῦς..). πὸ 
᾿ ὀφιήτης πλεονασμὸν ἔχει “Ὁ “ἥρ» 
χἕ ἔςιν ὅμοιον πολιἥτης. Ση- 
μείωστα ὃ ὅπως τίω) γλαυκὴν 
βήρφυνλον» ὑγρὸν ἔφη; ὡς δ 
γλεωχῶν σωμάτων ὑγεῶν ἘΩ “5- 
κόντων, εδ)αὶ τὸ δ)αφανές᾽ ὅπ γὲ 
χ) δα λώοτης ὄδήδετον τὸ γλαυκόνς 

Νά - ᾿ΑλᾺὰ 



ΠΥ 

ἐηνη, . οἶβ: Οοϊοδογαση ἔππιεπ ἔεγγαπν δάϊγα "925 Ηλαμ εἰ Ποοθαΐ, ΩΝ ᾿ 

184 ΑΓ Υ ΟΡ ΝΥ ΞΥ Ὁ 7: Ἶ 

᾿Αλλ ὁπότ᾽ ἋΑ ρμδυίων ὁ ὁρέων πρφποιρριῖνεν ὀδοῦσης, Ἂ 

ἙΕΐς ὦ ἀμγοῦς,, ποτ᾽ ἔπειία τῶ Μηδυχα, τεμαπεοι δήδίεν . 
ὑμίῳ Ὧ τρὸς βορέην, ἐραϑηλέα. γδυ ἔγθσι ᾿ 

{{Γηροί. ὑΡ λοὶ ΤΕ) “Μαρδοι τε ἃ οὐνέρες ᾿Αὐοπουτζωοί.. ̓ 

Περ-:ὃ γόπον ναλεσιν ὠγαμυῶν ἔϑνεᾳ Μήδων, 1020 

Κείνης ποι ἡ υεὴς δρακυδάίθνν ὁ Νὲ ὀκοεγουῶτες ᾿ 

“9 Αἰήπειο ὁ ϑυγου δ}. αὐτο μον ἡ ἡρῴϊνης. 
Εὖτε οὐ Ακταριο θα ῥόον Ἰλιοσυῖο 

ἢ Φάρμαχα φάρμακ ἐμλσοτο λυϊφο" ᾿οὐνῳ Ὧν Πλυδεονί θα ιν ἡ) 
βρὲ Αἰδοὶ ἈρΈΡΝ, κάνον ̓̓  λίπεν; ὃς Ὁ ) βαϑῴ, 1Ο2 5 

Πλαζο ομδοηὴ κο φῶζαε; ὁμῴνυμον ἵκετο γάμαν, ἥ 

Οὐ ἊΣ ὁχοῖς Κόλιχων. ᾿ς Κολχῶν οἵ μδ. αἷὸρ ἱμρῶς ἡ 

οὐ οἱ ἔην. μέωιν οὐ ὃ ἐν διθίοσεῖο ποι ὅ9ς.᾿ 

": Τἤνεχεν εἰσετινύν πολ υφαρμανοι ἀνὅφες ἔασι 

Χώρην γαιεσοιον]- «ὐππείρλίον, οἱ μᾶν ἐπ’ ἀμ ποὺς 10ς 

Πέτρας, αἱ Φφυύυσιν ἀφεΐγία ναρχιοσὶ τίου 
Οἱ δι᾿ ἐχοὰ: ὧν λα, σδίησι νεναξ μένοι εἰαμδωῖσι, 

ἢ πολλό. Πώξα χαιλα νέμον ες αἀδίω, βεξ οι ᾿ μαῤλοῖε; 

ἰ Τύσσον ἐπ᾿ ὀύπολίην τετραμμένοι, ἄροι πυλάων. 

ΠΠερο κα " Κα σσιάων. αἱἷτ εἰσὶ βαϑιυιυομένοις “ταῦ πέτροις, 1Ο25 

ἢ πο “ Κληϊδὲς γοης ̓ Ασιήτιδ πῖλ ἦέ κέλδυ τίς Ε 

Ἢ Ἐχτέτασο ἡ ἘΧΎΤΕτουΪ ἔς βορέην τ ὦ ἐς γότον ἐρχομένοισιν, 

0 ἩᾺ ὃς ̓ Ὑρκόρίες, ἢ σι “ὄρεα Περσίδι. αἰής. 

ΠῚ ἐστε οακιήπην 1916 ὙΠῸ τῇ ΠΟῸΠῚ Αὐπιοπῖος Πηιοπἕοϑ ὉΠΈγα ΡαιΓοχοῦῖς. 1911 ΤἸῃ οΥΊθῃ ; 
το ῖρα ἴεν, απο ἀοϊπάς Μεάίοα ἐεπηρο Ἰηνθηῖεβ. 1918 Οὐ πογΌ μη υϊάα 

δὰ ὕὈογοαπν, να!άθ Πογβηΐοπι τεγγαπι ἱσποηΐ, 1919 εις, Μαῦ- 
ἴσας, ἃς ξοπηίηεβ Αἰτορδίεηι : 1939 Αὐὦ δαϊξνατη δαζεπΊ μαδιἑαηξ 
ΠΟ την σοηξες Μεάογιπ), 1921 Εχ 14 (Ποεξ ἔτιγρε ΠΠ ΠΕΡΙ. 
ῬΙΓΟΕΠΔΤΙΙ, 55} Ὁ ΖΞ εἴας Πα, ἡ ἱπουραία Ἡδεγοῖπεβ. 1923 υυμα, 

“ 7οάος. ἘΠῚ δῶκε [Ατέιοῖ 7 Ταχία Πυοηΐῃπι {πΠ| 1954. ΨεηθΠα τ οἰ ΠΓ8. 
{ἡ ρογα, εἶξι εχιποίᾳ Ὁ ΠΠο Ῥαηάιοηϊάας [Ραπάϊοη 5] 1995 Ῥαάοτγε αιμάθη, 
 ΎΧΩΝ ἐθήδος πὴ το υῖο : σἔψαξ ἴῃ ναίζαγα, 19᾽6 ΟΡεγγδς Ρεγ. ἢΠοΠ11- 

Ἷ -Σ Δ ᾿μδι Ντ 1: ΤᾺ Π68, ΠΟΡΏΟΠΊΝΠΘΠῚ νεΠΙΕ Γεγγαηγ, 927 Νόοη αυάεπι ἰοηρὲ ἃ Οοίπ, 

Του. εππη [9] ρογειπιείοεθας ρϑίγῖδ, 979 Οὐπατηοῦγεμη τη Ππηο' πΐ]α8 τ 
"ἘΞ βῆ ἄἴδῃγ νοποῆοὶ Ποπ πες Παπέ, 1939 Κερίοπεισι ᾿ποο  επίε5 Ἱπηπιοπίαπη, 
πὶ ΓαὶοΥ 

πν» .Δῃ μήθ τὴ Ιρίας, 1935 6 αἴ65 (185 βἰδπαιηί ΟἾ ΟΣ 1) ΠΆΓΟΙ 
ΣΦ ἡ ἤράϊαπι. κ΄. Ὦὶ ΤΑΙ ἢ ΤΑΣ ὶ Πίοπ,, ̓ 

ἷ Ἣ Ι ἘΠ) 

᾿ 



ΚΡ 
βίδη, 

Διά ϊς πα ταρΙΌ115, 

Ὅπς ὧν τῷ: ᾿Αλλ᾽ ὁπότ᾽ ᾽Δρ- 
εϑδμίων ὀρέων «ιεοπτίρφι δεν δδ α- 
σης, γοΐωϑυ ὧν τὴς συμδηοι φὴς. 
ἤγριω ἐμ Τὰ κυφισμδ, ψιλϑῶς 
τὴς ̓ Αρρϑυίας πίω ἶε χρᾷ, εἰ 
χαὶ τινές δήΐενται σϊωσυώειν σ- 
τίώ. Ὅπ “τος ᾿Αρμϑυΐες εἰς 
αἰγοὶς» τοὶ Μη δυχα εἰσι χέμμτεαι, 
ὅ ὄξιν, ὠπὸ μέρες ἡ τω Μήδων 
χύεα " ᾿ς ὅτω ΧΛΉ ΒῈΙ σαι. ΧΕΙ τὸν 
γωγφόφον, ἣ ὑπὸ Μήδε ὑς Μη- 
δείαι, ἥτις λειπύπατεις εδ᾽ ἔρω- 
“πὶ γέρνεν᾽ ἢ ὑπὸ οὐτὴς σὴ τὴς 
φυχί δ» Μηδείας τὴς Αἰήτε »υ- 
"".: ἡ τιν! ὃ Διονύσι ) ὃ δμώς- 
γυμίον πίω γί παὐτίω φησί " 
δεῖ ἢ μᾶλλον εἰπεᾶιν πειρώνυμον. 
ἀφέϊσει γ τὶ" ᾿Αἠικὴν ἡ Μή- 
δεια. ὀκέν «πὰ χοὶς Μήδοις ἔ- 
μέάνεν. ἐχ ἑχὰς ἀν αμ λλεὶ 
δυλαδὸ ἐἴγὺς, χα! τίω) γάτνία- 
μ“ τὴν Τὰ ἀντικρύ. Χὺ λύγῳ χὴ 

ὃ Ἰοσιχὸς. ὁμοίως. Ὁ δ Ὕρκχο- 
»-. γείτονες τῷ Εὐξείνε πόγ- 
τε λίγον). Κόλχων γεαζω), φη.- 
σὶν. εἰς γί, ἄχ ἣν ατὴν ἐξῳ.- 
ϑέν, σδ)ὰ τὴν σῷ παϑὸς μων, 
ὅτε Ε ΤῊ χώρᾳ “δέεωχε τὸ ἐσ᾽ 
αὐτὴς χληδέσαι᾽" αἰδοὶ, φησὶ, 
λιπᾶσοι τὸν Πανδϑονί δέω, Αἰγία, 
χἡ τὶς ᾿Αϑήν αἱ!» ὅγε λυγρφοὶ φοΐρ- 
μάχα, τί 75 Αἰγέως ὑῴ τῷ Θη- 

σῆ ἐξελαίσατο. διὸ» φησὶν» ἐπ᾽ 
ἐκείνης Τὴς ολήηδείαι; οἷα συφὴς 
φαρμακχεφγὅ. ἔπ οἱ Μῆσοι πολυ- 
φάρμαχοι εἰσιν. πὸ δὲ οαὐοίδὶ. σε- 

ευῶς εἴπιν, ὁ ϑέλων ὑξυξεῖσοω 
εἰς τὴν ἡρωΐδω. τοὶ ὑντι γὼ ὅ ὄχ ἐ- 
κῃσα μείνη; ἐδὲ αἰδῶ, αλλὰ 
σεὺς τὴν ἔλιπε πες ᾿Αϑϑωύας, 

΄ 

φ" 

π᾿ 
.“ 

Η 

ΡΤ ΉῊ ΓΕ ΣΌΣ. 
1035. ΑἸῚ γετὸ φγοσιΐ ἴῃ σοηῇτ5 [ σγδιπῖποῖβ 1 ΠΕῚ ρ δεῖς, 

1033 Οτερες ΡαΪοῆγοβ ραίσθηζεβ, γαϊάδ οηδυδίος νϑ  οθ5, 931: Ταη- 

ἐππὶ ἴῃ ογδηΐοπι νεγῃ, τρια σα μονίας "75 Ολίριδς,. απὸ Ππηξ 
1036 ΟἸλα γα εις Αἴδηδς : 

1037 Ἐχίοηΐα εἰξ ὃς ἴῃ θογθαπλ ὃ. ἴῃ δι ἴγαπι ἐππᾶδι5, 1955 1Π|ἃ 

αιίάεπι ὦ Ηγτοῦπος, Πα νεγὸ δα πιοηΐοϑ Ῥογίισς ἴοι. 

ηὐᾷ γα 

“γω ὠχβέϊ σοι ὁπσὸὺ ΖὉ Αἰγέως. εδότ 
τῷ Αἰγείδῃ Θησεὶ ἐπεξόλοῦσε, 
κερᾳσαμδῥη ϑαγασιμια μέ τῶτς 
δπηνίχα ὠμᾶν ἐκ Τοοιζῆν- 
χρόνιον ἐλθὼν (ὦ τὰ ίφυς» χὶ 
ΝᾺ “δίων δ πατρικῶν (ὦ 
χἡ ὃ Λυκόφρων ἱςσορεὶ ) ἐγεφανί- 
δὴ ἂρ αἰγνοουΐντι, πατεὶ Αἰ- 
,γὥ πῶς καλὸς "ἡ φρέίπων εἰς 
βασιλειαν᾽ μιχρᾷ ἢ ἂν λαϑὼν 
ὑαῦ τὴς Μηδείας απόλέτο, εἰ - 
μὴ ὃ πατὴρ γωείσας τὸν ἐκ, πολ-- 

λοΐ δὲ δ)αοχὶ τῆς βασιλείας 
ποϑύρμϑοον μν πεειέστωσοιτο “ 

χὴ τὸν δα δεξό μϑρον εὐοηκωῶς, αἱ" 
πώσατο Τὸν Μήδειαν» ἣν δὰ έ- 
ῥωτε πουδοποιῖας ξπεισηγάγετοο 
φασὶ δὲ οὐτὴν, δισαὰς ὀσοισαν 
ἐν Μήσδοις, χαὶ ὠπικρυηγομδμίω 
τὴν ὁψιν, ὁπηνίκα φεϑόρριτο, 
κατε δέξο τὸ ϑηλυσολᾶν τε τοῦ 
ὠμέῖ, χ) ἐν ταὶς «προ σἴοις χατῆ- 
ρεφέϊς τῷ τοὺς σκεπαίσμεσιν, Ἴ- 
φσξον ἐκ ὁ ὅπ δός πς ὑπὸ σ!λ'' 

φίε ὀνομαςὸς ὥ οὶ τοῖς Μήδοις 
λέγετοι γίνε, αλέμϑμ. Μῃ- 

κός" 
δειοι λέγονται φερπαροξυτύνως, 
χαϑεί τὴρ οἱ παρ᾽ Ὁμήρῳ Κήτφοι» 
Χ) ὅτι δεινοὶ «ἰεὶ τοξείαν εἰσὶ 

εδιὺ [ τοξοφύρες αὐτεῦ ἐρεῖ δ 
Διονυσιν. "ὁ ὅτι χὶ βοτείνη τς ἣ 
μάλιςαι τοῦ ἵσπές σρέφεσαι, Μη- 

“)κὴ χὴ εἰσέτι καλέει). ὡς ἐν Μη- 
δεία, τείχα πλε εονάζεσα. ὃ ὁπ ΧΕ". 
κυειολεξίαν οεὐνωτέρω εἰρη τῶ τὸ, 
Μησδοχᾷ πέμπεα, δηλοὶ ὃ ὃ Διονυ- 
σιίο κῳτωτέφω, εἰπὼν λασίας 
εἰαυδραὶς πὲς ἐν Μήδοις. πάντως 
» ἔ γϑα λάσι: εἰχεβρὴ," τεμ- 

πώδος 

χἡ ὅτι οἱ Μῆδοι, χ) Μή-. 
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.186 ἜΠΙΟΝΥΣΤΙΤΟΥ ΟΝ 

πεθης ὃ ποίξτος τὸπθ-, ἥτοι ὅ- 
λιύδεης, ὄξιν. εἰαρδμὴ γάρ ὄξιν 
οἱονεί τις ῥειαμϑυὴ, τόπος δηλονό- 
7) κατοίρῥυτος, ἢ ἢ γὩἃ εἰς βς πινῶν 
εἰν αἰσοσιν ̓ ὀπιτήδειθ" δὶ τὸ 
ἕω, ὑφ᾽ ὁ δηλέ τω τὸ να δὲ εἴω-- 
μι. φασὶ ὃ Μήδοις ἔϑος Ἐ)), βα- 
σιλξα αὐρείας, τὸν οὐνδρειθτευτον, 

γιυαῖπος ἔχαςον ἔχειν ὅκ ἐ- 
λάτηες δὴ πέν]ε. χἡ γωνὴ δὲ, 
φασὶν», ἄνδρας ἑλαίήονα πέν- 
7ε σρέφεσοι,, συμφορὰ» ἡγεῖ.) τὸ 
φεϑγμώ» ἐν χωλῷ πιϑευδῥη 
πτλείςους νέμειν ἄνδρας. Ἴσέον 
εἴς ὅτι ΟΕ τὸ φ δδωᾶμον Νισοὰον 
πεσδῦον ὁκεὶ “πέ σδεὶ τὴν Μηδιρ- 
κὴν θέαν ἣν» φέρον ἵππός μ- 
γίλοις τοῦ λεγομᾶσες ΝΜ σους. 
ἽὍπ τὸ, ἵχετο ἡ Μήδεια ὅχ, ἐ- 
κῶς Κύλων ; Κόλχων γεμίω 
ἀζαν ἱκέδς ὁ ὅχ, εἰ χβν, οὐ μια ὄξιν 
ἐπονας φοφῇς. ἐς! ὃ “ἐποωυας ξφφὴ; 

ὅτον ἥ τελόυταία, λέξις Τὴς 6 9»- 
τὴς ἐννοίας, ἀρχὴ 02 τῆς δάὺ- 
Τέεσς : ὡς χὶ ἐνταῦ δα, τὴς μιὰς 
ἐνν οἷα; ληξάσως εἰς τὸ Κόλλο; 
ἐνπὸ πότε ἡ δωτέεν ἤρξατο. 

ἐχαλλωπίσοιτο ὃ χἡ ὠλλαχοῦ 
ποιότῳ φήμαπι ὃ ὁ Διονύσι 6). Ὧν 
βορφότερρι Μήδων οἱ Γηλοὶ, 

οἱ Μαάρόι, ἔνθ." Ὑρκάνιον, Ἀϑ- 
φαὶ χἡ τοξότω ἄνδρες. ἔπ ἢ ἡ 
οἱ ᾿Αϑοπειοινοὶ; ὑπὸ ἡγοιόν Θ᾽ 
ινὸς. ᾿Αϑοπείτι χαλάυλνοι ὧν 
᾿Αὔοπαγία ἡ χώρᾳ, ἐὑτέρῳ μιε- 
οἷς τὴς Μηδίας λε)ριλόη" Φεῦ- 

χω Ὁ Μηεκὴ μερὶς, χαϑ' ἣν πὸ 
᾿Εχξάταγα. ὝὍπ πέῤραι πνὲς 
ἽὍΜηδ)καὶ τὸν ναρχι αἰ τίου φύοισι 

λίϑον, ὃν χἡ ἀφείγέα χαλεῖϊ, ὡς 

9 μ᾿ Φ, 1 ᾿ 

Αδὰ σοι " “πυλέων μ᾿ 4 

Πά ρϑηι νομεπουωσιν ὁ" 

ὑπαὶ πύϑα ὃ 
αἰρήϊοι; αἰἱωυλότοξοι, 

εἰν πολέμοιο δαήμονες. ὃ γὺ ἃ ἀφότρῳ 
Αὐλα κ᾽ δπχιϑοιίωσι δέκ αήξοντες ἃ κρόξσε, 

νι... 

ναρχίοτῳ τῷ φυτῷ ξοικότοι ἡ 
χιεθαν, [ δ)αυγάζογ]α. λένε 
χ) πὸ ποίωμαα. χαλε Ὦ 
Μήσδδις. δίων ̓βεξοιδότα 
λοῖς. Καὶ ὅ ὅσα ὅτι τὸ σέ 4 

νὸς δὶ χἡ ὧδ ὁμοίως τῷ Ὃμ 
θῳ ἐϊξήνε[κεν " ὃ ὦ ΟΝ 
οἱ ᾿Αὐῇικοὶ,, τωρτὸν ὃ 
εδὸ καὶ τς ἔφη» βπρῖ πότων ( 
ὅσ ίω. αἰντὴ ποῦ ἄλις. “Ὃπ 
Μὴοϊδ, ἐπ᾽ ἀνατολὴν πεβάμι 
γο! ἄχρι ΜᾺ] Καασιώδων δεΐη 
σ' πυλῶν; οἅτινες μέρος ὅ 
τὴς Μηδείας χε» χλέϊδες κα 
λοι Ὁ) πὴς ᾿Ασίας, δορὰ τὴν 
ἢ σενύτητα, ὑπὺ πέ ας, ὅ 
βαθ υμρυδμ ας, ὄρη. εξ εἰσιν οἷ, ἷ 
ἀπο «πύλαι, μᾶλλον ΩῚ περ 

ἰπερῤῥωγῆ χὴ κοὶ λαμ, ὡς. 
τάξει πυλῶν, ὑπὸ τὴ Κασῃ 
ἐνδφῶν, ἢ ἢ τῆς Καασία; ϑαλὰ 
σης, ὅτω καλέρδραι. πύλαι: 
οἷόν εἰσι τοὶς ὧν βυῤῥὰ φεϑς ᾿ 
καγίας χ. Καασσίας ἐν νότα ὅλό 
σί, Χὶ τοῖς ὠκει ΘῈ οὗ δις εἰς 1 
5.» ποὺς Πέρσας. ὅτω. ἢ 
τύπ Ὁ ἐφένωταιι, ὡς χὺ πύὶ 
ὁπ δεῖνα τύπῳ, κωλυδε 
τὴν - δ βορείων ἐὐνῶν ὀπὶ. 

οξ ἐναντίας ε)ώξασιν. ὅγῃ ὁ 
ἄλλως αἱ πύλαι ςεγότοι τον το 
ηλῆσι, ΧΣ ὧν τῴ αἱεὶ ΘΡ μοῆ 
λῶν λύγῳ σγείληηῆαι. τῷ δὲ: 
λας εἰπόντι τὴν σοιαυτὴν ἦ 

χϑείαν. ἰχόλεϑον τεὶς αὐτοὺς 
χλέίσας εἰπεῖν. τὸ δὲ, Καα 
εἷὲς πύλωμ; παρωνύμως Χ ὁ 
εἴληπῆαι, ὄχ ἀσοκρειςικάθε 
ποίων πολλοὺ ὃ Διονύσι ἐπι 
σεν. ἡ 

 Κασσιώω, 

1ο Ἴ 



ΡΣ Ἢ ὩΣ Ὁ ἧς. 

Οὐδὲ υλυ ἐν νήεοσιν ἄλῳ, τρϑγθσιν ἐρεῖ μοὶς, 

Οὐδὲ ̓  γομὼ φέρξ ἐσι βοών ἅν"(Θ." ἐκ ὃ "ἡμέϑλης 

Νηπία σον πύξοισι ᾧ ᾿ ἱπταυσυυνησι, μέλονἴαι. 1045 

1. Αἰεὶ σι᾿ Ἰογήξοσοῃ ὀρρα “ϑυνα δοπῷμ οὐγῶν ΟΣ 

Ἢ βδέων ̓ πόμτη δὲ τ αἰηοπύδων διρόμίθ. ἵστσων 

Θιυΐνίων " ἃ γώρ σφι ϑέμας δόρποιο ποὺ σας, 

Πρὶν πολέμυ μόξϑοισι χοιρίω ἱδρώτι ποι λυῦα
ι " 

Φέρξονται σι “᾿ ἄχρησι δορυχτήτῳ βιοποιο" 
᾿Ἂλλ ἔμπης ᾿ἢ) δῆριν ἀμῳμφνετος τὸ ἐὸν 
» Αὐσονίο βασιλῆι. ἡ ̓ ἐπεπρήυνεν ἀκωκή. 

1099 Δέ νεγὸ ρογίαγιιπη σαϊάοπλ {0 μεάθ. [οὐὰ 1 (ἰαἰρίατπη1 
τοῖο ΡΠ ἀσραηΐς Μαγε!, οαννὶς ἀγοι θι15 πΐεηζος, 1) ΟΠΊΠΙΡΈΠΙ 

ΕΠ ρον : πδο ΘΠ]ΠῚ ἀγαῖο "915 δι ]οππὶ ἀἰρηηΐξ, Ππάθητζοβ ἂγ- 
. 1043 Νίρα6 ἴπ ΠΑΝ] θ15 τσΓῈ ἐθοδηΐ ΓΟΠΊ15, "16 ΝΕΟ τἴεπη ρᾶ- 

ἔων Ραΐσιιπέ Ὀοιπι σεημς: [εἀ ἃ παινιξαίς “ΟῚ ῬΏΘΡῚ ἀγοιθις 
ἧς ἐαα(Δεοπίθιις ἀεάϊει πηξ. 45 ΘαπΊροῦ Διο ΠῚ τςΓερογὰ πὶ μεν 
ἐεῦγάγα {γιοῦ Ἰδου!ογιπη, "517 Αμε (οογαμη : ΡΔΠΊΠη Θείδι 411- 
ρεδαπι οὐγίιβ ἐαιουτπι 1945. Ἀπεηξίιτη : ποη ΕηΐΠη 1Ρ115 [25 οἱὲ 
οἴδαπι (Ὡππετο, 929 Οὐ μγιὴ5. εχ Ὁ6}11 Δ θογθ15 σαραξ Ππάογα 
Ροιδεγίηΐ : 1955 Ψίνιπε δαΐεπὶ ργα ἀϊ5᾽ Παιτὰ ῬΑΓΕΙ ΔΠΠγΟΠΈΙ. 
τόσα Ψεγπηΐατηθη ὈΓΘ 2 ̓πἀοπ 1 [πη ρεΡ Δ 1165] ᾿φαλΓΏγ!5 εἰπέ, 

1050 

οηῃ ὑσὲ τὸν πόδα δ Κα- 
ἴων πυλῶν οἱ ἸΤάρϑυι γαϊέσιν. 
ἄνδρες ἐρήϊοι χἡ ἀγχυλύτοξοι; γὴ 
παντοῖς πολέμε δαήμωονες, ὅ ὄξι 
εχῖται. εἶτα ἐμρῆμων τῷ «ἰεὶ 
αὐδῶ λόγῳ, φησὶ πλαωτυνύμς- 
γΘ, ὁ ἡ ἀρόξῳ ἰϑυύοισιν οὖ- 

4... εἰ αοάζοντες ἄρεφαν, “εὲ 
Ὁ ἐρετριοὶς ἅλω τέμγεσιν, ὅ- 

(μουσι βόας ὦν δὲ μυξϑλης 
1 γηπίαχοι τύξοις γὴἡ ἵἹπποσύ- 
“ μέλον). «εἰ δὲ παρ᾿ αὐτοὶς 

Πύπίο ὅπλων, χὺ δεῤμ- 1π- 
Ὁν ἀελλοποέων. ὅ γὺ ϑέμις 

αὐτοῦ οδρποίο γοὔσαδζ, “εἰν 
Ἂ δ μόχθοις πολέμιε. ἔχό- 
σι δὲ τς ἀγεσς βίον δορύκτη- 
π, ἅτω (“ὲ ὃ Διονύσι(» οὐξή- 
σὰς τὼ χιὶ αὐτοῦ, ὠπιπλέκει 
συήτομον εἶκώμιον βασιλικὸν 

ἀοη5 1 Αὐοηῖ ΓΟ ΡῚ5 ταδηίαεξεοιέ σαΐρι5 { Παίϊα]} 

λέγων, ελλεὶ καλεὺρ τοιέτες εὐν- 
τὰς Αὐσο ἰς βασιλῆος ἐπιωροὺ- 
νεν ἀκωκή. φασι γὸ τὸν Αὐγε- 
ςον χακῶς αὐτόν δια ϑέῶς, τὴν 
τῷ Κροίοσα ἡηαν ἀνα ποιλολσεωῆα., 
Ὁ ςρωτη}}} ὀγ]ω “Ῥωμαίων οἱ 
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ΠΤ νο μιοῖς. 

Ἢ Κορε τηξ 
Τρ Υ αι οΥἦτο 

Παρϑο; ἀνέίλον ἡ ήσεν)ςς. ὅτω᾽ 
δέ φασι τοὠπεινωδίῶσι αὖ τοῦ 
τότε, ὥςε προσάξω τὸν Αὐγε- 
σον (μὲ ἄλλως αὐτῶσς βασιλέας 
ἑαμτυὶς ἐφιςᾷἂν. ἀλλ᾽ ἢ γνώμῃ 
τὰς συϊκωλήτε Φμ' Ῥωμαλων. τος 
δὲ ΤΠ ώρϑος, χἡ Παρϑυαΐός χῳ- 
λξσί τινες» ἢ φόλον εὦ φασὶ 
Σχυϑικὸν, μοτοιχη ᾧ ὁπ Μηϑέες 
ὧν φυγὴς “διὸ χἡ ἅτω χληϑίωῶαα. 
Πάρϑες γὺ Σκύϑιι τοῦ φυγαξας 
φασίν " ἱσορε! ) δὲ χἡ ὅτι αἰ οὶ 
τΆ ἰδήῳ ὀνόμαπ οἱ δ Παυρ- 
ϑναίων βασιλεῖς χὰ ̓Δοσοίχοι ἐχα- 

Λου Τὸ 



τϑὃ 

Οἱ 3) μεσγαφρρι" 

1953 δ[ῃ ΔιΙξδ ἐδ ιοσιις Ῥειῇς Ὠοίζοηαι 

λουῦτο, 65) τιμὴ ἀρχαία τινὸς, 
᾿Αρσοίχε, : βασιλέως οϑυναμοτώτα 

εὃς ὧν ἐμέίνός 7ε εἴη ὧν αὐτοῖς 
ἀοί μ᾽, χ, ἀυτὴ τὴ. ὠκείνε 
γλώσσῃ ̓ ἐνωραέζοιντο. Σημείω- 
σωρ δὲ ὅτι γύμυ γεωζραφικοῦ ὁν- 
“Ὁς9 χα ἱ ἱσορίαις ἀφτύᾳν τὴν γέω- 

γεσφιαν» εἰς χεϊξφιγωγίαν τὴς εἰ- 
Ἀηϑεῖτο ὦ (9 "ἢ ἐν φῳρϑοιμίοις. ἐἰ- 

φητα, δοόλε ἐς ἐφύλαξε Ζῶτο 
χὶ ὃ Δμονύσιορος συχναὶ ( πλέ- 

κῶν τὴ πϑιηγ ὅσει τε , ἱσοριῶν, 
“πλὴν ἐν ὠπιτομΐϊ, Ὁ, ὧπι 
εζω. σδ)αὶ τὸ χὴ τὴν δλίω ἀυτῶ 
αὐἱξιήγησιν συμογηικὴν εἰ ε,). 70» ὡς 
οἱ λύγοι φασὶν, “ξπελοἰςικὴν, 
πὸὶ πάνυ πολλοὶ εἰς χομιἢ βραᾳ- 
χὺ “συωληείφες, Β "ὦ ἐ[χειοί)ον 
δὴ ὃ ̓ τὴς αὐἰξεη γήσεως. Ὁ ἕχω 

ἡ πρὸ τότε εἰφ᾽ ὁ οδύ- 
ἑῷ ἐδιι τὴν ᾿Ασίαν δέξῃ. 2 Τε- 

ἘΠ δ σε ἃ Πέρσας "" ἰόξειν γλυνύεὶν ὑϑρίθν ἀρῴ, 
Εὐφραιδέως ὰ σοι ᾷ τῇδ νΘ. ἀυδήπιμε; 
Καὶ πύρρν Ἷ ̓ ἄεγαων πο μὴ. ὀρέων τε κελιδύδνμος 

ἽΜϑνοι γρ᾽ π- ̓ Ασιης ἦ" ̓ βασιλδυπώπον ὀϑνίϑα ὁ δ χ8Ὸ 
91 Μϑνὸι σι ὥσισείον ολθον ἀνὶ ὃ 

"Ὁ Ὁσπωύτε Μρονιζω ὦ Σάρ δια ἐξλυώπα ξὸρ. 
Χρύσεα τοι κείνων ἔῆι “χορὶ ἰπόϊεχρα, Φω ΟἹ 
"τ “Χρύσεα σ᾽ αὐ ἵπποισιν ὅπ" ςομῴτεοσι,ς 
Χρυσῷ δι᾿ αμφι πύδξδοσιν ὀκοσμυσύάμο πέδιλρι᾿ 
ΣᾺ Του. γοὺρ σφιν ὀλξῶν ἀπειραΐξν. ἄλλα ποι 
“:: ὁ λὴ μεγωλοισι “δι ϑρμϑ ᾽ς 'ἔρεσι γα, 

πυλέων γοτιώτερον οἶμον ἔχεσι, 
ΡΩΝ τ ω μέῃερις ὁμφνύμιυ ἀἰμφιπείσις. 
Τρλῦϑο δὲ μὰν ναήεσι ὄχι φαδὸν οἱ ἐδ, τσ ἀρκίμον 
Τοξοφόφων σκιερρίσι αϑρήμδυοι ἕ βρεσι Μήδων. 

οἱ δι᾿ ἐς γότον, ἄτρι ὅλου λοίο 

ἢ Κασπιάδων “7 

πε Ῥογῇ Ρίρας 66 

ΔΙ ΝΥ ΣΤΟΥ͂ 

ἐθαπ ΘΟΓΗΙΠΊ Θεηίθη] αἰοχααν, ἃ 

“φάπλάνδόν τί χώοίον σλάφραῦ 
7ε Ταύρῳ χἡ Νείλῳ, 

τῷ ἸΙνο)κῷ ᾿Ωχραγῷ,, γἁ τῷ γι 
τίῷ. τύτε «δὴ πλατί τερον τὸ 
ἱσορέμϑροις ὑπεξέρ χε .ς δ 
λον ἔκτε φῇ εἰς ̓Αρᾳξίαν λεχβέ 
χων, χαὶ χὰ δὶ “Μηδείας τ 
ρηϑένχων. χἡ δ νυῦ Ὁ ἐμ τεϑέ 
τῶν. ἐνηϊλαξῶη δὲ ἢ Το) 
τῶν ὧν ποὶς Λυδῶν λόγοις, κα 
ὁμοίαν, σδ)ωτει(ήν. ὧν τῷ 
δὲ χἡ ἡ Ἴνδία, ἱ ἱχαγὴν αὐτῷ ᾿ 
Ἐλ διατειξήν. εὔπιον δὲ χ' 
Τό» ὁ μιόγον τὸ «τρανῶς. δ 
κείν αὐτὸν ἔχειν. Φρὸς τὴν" 

εἰ μὴ ὅτω ΚΠ ἢ μι βεοιχύς 
ον τῷ ̓ ποντελῶς νεὼς ᾿ 
ποίησιν. “Ὁ, εἰς μικρφτεχνίαν Ν 
χλίνγαι, διὰ τὸ τῆς πδεληγήσε 
λίαν πείγυ «ενὸν χἡὺ ὀπέθοχον., 

ΤΟ 

᾿ μόγοροισιν ἔϑενἴο: ̓  

᾿᾿χαλινγι 

"το. 

ἘΠῚ ἀοπαορίααη ΟΡ 
ὯΣ ΜΙ ' 



" 

ηἴλπι ὃς ϑαγἀῖαϑ ἀσρορυ τ! [πηΐ. 

1π σογρογα δἰ ΠΊΔ ΠΟΙΠΙΠῚ1ΠῚ, 

οηΐπη Ἰρη5 ἀϊνίε125 Γππί ᾿πηπηοηία. 

ΝΞ ΠΕ ΡΙΗ ΓΤ Ή ΣΙ Σ. 

ἢ Ῥεγοπηίΐππι ΠαπηΐΠμΠα ΠΟΙ ΓΙ πη] 116 νἹ5 το 6 5011 ΘηἴπΊ Αἴ 

ΒοτεηειΠτηαπη [ ροϊεη ΠΠΠἸπιλπη 1 τερπο σοπίεπη Παεηΐ, "577 5011 

τεπὶ σταπάες ἀἸν 145 1η ἀοπηθιι5 τεροίαεγαηξ, ᾿ 58 (ληάο Μαο- 
το9 Αηγοᾶ (ληδ ΠΠογαπὴ αυϊάθια 

Ιοόο Αγγδὰ δἴϊδη1 ΕΠ 1115 1 Οὐδ Ὲ15 [τὸ - 

ἢΔ. 1961 Αὐτὸ 116Π0 οἶγοα ρεάθς. ογηδηΐ σαἸοθαιηθηΐα ὐλλτὴν μΠΠ| τ 
Οπίενὶπι εἰδι πε [ρτοροῦτα {{] 

τοό3 Ῥρρῇς ἴοία τηδρηΐβ οἰγοιιπἠλξα πιοπεῖθιι5. ἕεγγα, "54 ΟΡ 5 

ΡογΕ5. ΠΊΔΡῚ5 Δα γαίομη νἱδπι Παρϑης, 1955 Ρογγοίξα εἰίαι αΐαις 
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ἐλά σορσηοπηηε τηαγδ. τοόδ ΤῊ ΥΙΔΠῚ αὐίοπι ἰρίατα μαδιίδηξ ἔερα- Ὁ {ἢ !- 

ταί : Ὧἱ χαΐάεηι, {Ὁ Ανόξῖ5, 1957 δαρίεξαγϊοσιιηι ὈΠΠΡΓΟΠ5 δα]α- 

«ὐπίες τηοηέδις Μεάογαμι : ὁ 55 ΠῚ γογὸ, πθϊζογγΆΠοι 

ααῖ ἴπ δυξέγιπη αἰατιε δὰ πάτο; 

ὅοπ εὕρητω ὦ δε τὸ ἀένα! Θ’ 
δὲ ἑγὸς "γ.» χἡ «(ὦ ἐκτάσεως τὴς 
ἀρχόσης. φησὶ γῦ» πόρον ἀεναΐων 

 ποταρδδ. ὅτω ὃ). κἡ ἐν τοὶς δξΞἢς» 
" ἰονάοις ποταιοὶσι χῳτοίρῥυ] Θ΄. 
“κ Φ οὶ Θεοκείτῳ 5) εὔρητω 
ς τοιαύτη γεαφὴ» ἔνϑα λέγε!» 
“ Εὗρον Φ΄ ἀέναον κρίωϊ!ω. εἰ 
μύήπς πίω Δ ἀνπγεόφων αἰ- 
πώμλυ φαμλότητει » φυλάοσει 

προ): φίαὶ, ϑεραπόϑει 5 χὸ πάϑΟΣ τὰ 
μἰξϑου δια σωνιζήσεως, ὡς κχὴ ἐν 
τὴ ἀ χἢ δ οἱλιδυτικῶν Ὃσ- 
σιαψοὺ. “Οπ μόνοι οἱ ἸΠέρστω ἐ- 
5... ἔχοισιν ᾿Ασίας βασιλάτα- 
τὸν» ᾽ὼἡ μέγας σορα Τάτο ἐλέγετο 

 βασιλός ὃ ΜΠ Τρ σῶν, ὡς χὶ ὁ 
χκωμιχὸς δυλοὶ. βασιλικώτατον 3 
πὸ Δ ΠΡσῶν ἐϑγ-. χαλέμε- 
γον ὅτω ὠπὸ ΤΠέρσε “8 ὑδ Μή- 
δε, χτί ὥχλες, ὑπὸ Περσέως 

ΝΠ  "»" ῃ “ ε 

ΟΣ κχἡ ᾿Ανδιρομεσας, ὡς φησιν Ἢ- 
5 ρφ657.Θ-» λξγων ὅτι ὃ ΠΠορτάϊς 
δῷ δαγάης χὶ Διὸς ὠφίχετο δδὴ 
 ἐΚηφία τὸν Βήλυ, χἡ ἔφαν αὗ- 

ν 

4 “ἢ ϑυγωτέεφ τί ᾿Ανδρρμέδαν" 
[ 

εκ ἡυᾷ Πέρσην, ἐξ ὅτ 
ἢ “ πωνυμίαν ἔοον οἱ Πέρσεω, πεί- 
ἔλαι ποτὲ Κηφίῶες ὑπὸ Τὰ τοιά- 
ἐτε Κηφίωθ- χωλέρϑμοι. λέ- 
γε ἢ ὃ Διονύσι᾽ χἡ ὅτι ὠπείει- 
ον Ὁλύον οἱ Πέρσαι πἰξιεζ ἄλογτυ, 

ς - 

: τοὶι- 

οέμμνοι ἐν μεγάρφισιν. ὅγε Μῆ- 
Ἀ Ἁ 3 , [Ὁ ε 

γάς χἡ Ξαρδιανὰς ἐπορϑη,». χαν- 
, Ἀ Φ- Ἃ -Ὁ ϑελύνγες τὸν Κροῖσον. χἡ δξιγμώ 

ΓΔ « 5 »ἥ 

φησι “8 πλέτε, ὅτι χεύσεα υϑὸ 
τοῖς ἀνδοασι τὸ ὅπλα, χεύσεω 

(141) 1 μ)7ὲς 

-» ὦ 

δὲ τοὺς ἵπποις τοὶ χαλιναί  χρυ- - 
σοὶς δὲ πεδίλοις τοῦ πύσως ἐκο- 
σιήσωΐήο. τοῦτα δὲ πολὺ «οότε- 
ρον τὺ Μῇῆονας, ἥτοι τοῦ Λυξφὰς, 

, ὔ . ἉᾺ ε ͵ 

σπλόσιωτοτς «εἰχγισῖν. ἐς οἱ ΠΠςρ- 
στα ληϊσείμδμοι, πειμαλέσιοι γε- 
γόνασιν, ἀλλὼς μὴ πλατουὴ Τές ἢ 
ὅπε γε ἡ αἱ παρονομαζόυϑμαι 
οὐτὸὶς Πὸσικαὶ ἐμξα(πς. ὥς τι- 
γες φασὶν. ὑπόδημα ὠυτελὲς 
(ὦ. ἀσκῶν δὲ λέγοντω χὴ μέγα: 
λοφώνίαν οἵ ΤΊφρστα; χὺ χρῶ 

ἡ ΨύχιΘ: φέρειν» κὶ ὅμέξροι» 
καὶ τχεμκάρβων διαξ ἄσεις,» ὡφα 
ἀξρρχα φυλάσσειν πὶ σε ὕὅπλω 
(ὶ τίω ἐῶῆτα. τιμῶσι δὲ τὸ πὸρ 
καὶ δὰ αὐτὸ οἷα πυρφειδὴ ὄγ- 
σα. λέγε) δὲ Περσική τις εὖ 
ῳδὴ, ἧς πος ὠφδείας τξ δἔοαει- 
ϑιμουῦ ται. τίμιοι! δὲ παρὰ τποὶς 
ΓΙξρσωας οἱ μέρ, οἱ ὅτε ὅρ1- 
σιν εἰς ποτα μὸν.» ὅτε νίγῆον.)» ὅ- 
7ε λέον). ἪἩεφοδ] ΘΟ 4ὲ φησι 
χἡ ὅτι ΤΠέρσω στολδάδοισι τοῦ ἕσω- 
μ᾽ σιελόδας, ὑπὸ πειαετθε» φως 
εὖθ κ, ἱππόώειν, χῷ τοξάζεινς 
ᾧ ἀληδιζεῶς, ἱσορεῖ ὁ χκὶ νο- 
μάσεις τιγεὶς {Τέρσας  χὶ συχνοὶ 

ς 



190. 

] ἴτρὸ καὶ 37 χί 

Ἰάωχ οἷ. 

ν. ΟὐοπΠ]. 

ΤῈ) ιτστίλμεν γ.5 

Ι] Χυσπης- 

|Π{εῖδο Μής- 
εἰὸν ὅς. 

νἱὰς (οπΊ, 

ΟΕ ΤΑρο βη τοέφ Ῥρῃὸ ϑαρα, ῬΟΙ Βοβ Ῥαίαυραδα: ργορὲ γερὸ { Ταίβ 
τογο ΑΠ 5 φαΐ Παδιΐδηΐξ 1η ἀϊνειῇς ρατέθι5 Ῥεγποαηι ἔαγγΆηῖ 
τοι Αἴη]πῈ δᾶπο φαίάειη πγ8}| ἀϊηπο5. πηάίατιε Ρἱ παρ. οἴ βολμπι 

᾿ΠἸνενίὰν ἡ ΡΟ θ)ΠῈ Πππς Πεχυοῇς δὐὶϊὶ ἤθη : 

δ ἄεῃη Οογας οἱξ ναΐζαβ, ἐεογίαμη νεγὸ ΟΠοαίριβ, 

Ἵος67117. 

ν. (οΠΙ. 

εἶτα) ἀ«- 

ἌΣ 

Δ ΠΟΣΝ 

Ἐῶ λέγει ἤδη Τιερσῶν. λέγετωι 
εἰὲ Ὁ σώμζολον. [9 ἀἰαποισ μοΐ 
σπειρφὺ Πέρσοις, τὸ ἀφτς ὡς τί 
“πο ον τὴς γεφϑλῆς. μεγώλοις 
ὁρέσι πεείδιρομός ὄξιν ἢ Περσὶς, 

νοτιωχέρο ΟΝ Καασσίων ὅσω πὺυ- 

ΤΙρῶτα Σας αἰ 

Ἂ ( 

Ἑλκων᾽ δὲν ὅ ἄρ. 

ΥΣΊΊΙ ΤΟ ΥΟ 

τὰ τὸς δὲ Πασαργούδα, ἃ 

τ πν Ὁ οἱ ναῖϑσι “Δέον δυγοι Περσίδα ὧν 

Καὶ τίου Ὁ Ππολεξι ποτουμοὶ “«ἀὠἰϑασπαινεσίο 

Τὴ εἶς οσολίιησιν ᾿ἐλαμνόμδυοι φγρρ Δογζ (- 
Χωρὶς ἡ "ἢ . Κό ρῶν ἰὼ ἃ θεῖ: ὃ ὃ 

λῶν, δλκομδδη μόχρι Ὁ ὁ μῶν 
μΞ Ἵερσικοΐ κόλσε. τὸ δὲ 
κατῷον αὐτῆς, τοὶς δ Μήσων. 
ρέσιν ὑσοπέπ]ωχαν;  αἷ τέμπ' 
ὃ Διογύσιος ἀγωτέρω ἔφη Μησδχι 

ν με 

ὦ ( 

᾿ἸἈΧ ύασχις 

Ὅρ πε βείων ἡϑύναὰ Σ όσα 

1073 ΘΡΟΥΓΓΙΠῚ αι Ἶ 

τολᾷ ΤΙΔΠοΙ 

[[{Ἰπάϊσαιη, πη1ΔΠΊ, ρυϑίονῆπεῃς (οΥγδΠ ϑιίογαῃ. ἣ 

Ὅπ Σαδσα ἢ ἡφ, Ζ Χ ̓ Αρφξι- 
εὐῶὲ ὡς «ερεγρόφη εὕρίωτει 
δὲ κἡ ὧϑε Πορσικοί., εἴθ᾽ ἐς οἱ 
Π͵Ιασαργοίομ, αδεὶ ὧν χατωτέ- 
ρω ῥηϑήσε,). ἐν δὲ τος ἑξῆς κ, 
ἐῥομών, Ἐν: οἱ Ξαῦσ, εὐρφι- 
σκον ). ἠδ δὲ χἡ ἕ ἔν Θ᾽ Θρᾷκε- 
κὸν Ξάζοι, ὅδεἷρ τέ Βάκχε: «“γ.- 
λοῖ Φρυγίᾳ διαλέκῳ "εἰς καὶ ἢ 
ὃ Διόνυσος ἔοικε ΞαξάζιὉ. λέ- 
γεῶ, διότι χἡ Βάκχος ὁ αὐτός. 
Ὅπ πὸ Τασκοὶ, Ἐϑγες Περσικὲ 
Ὄνοικαι. βυροτάνως πορᾷ πολλοὶς 
ναγινώσκς “) οἷς ἀζχιτέρμονες, οἱ 
Πασαρ γα οἶδα 5 ἔειςοι. Περσῶν» 
Χ1ὶ “Ἡφόδδ]ον, παρ οἷς Κύρο τεί- 
φΘ᾽ πολυτελὴς» χύρ [Θ᾽ ὅ ὅ μέγοις 

ἂν φ οφδείσῳ, σείσει δένδρων ἐ- 
ποκεχρυμῳῆρ», κλίνω τε χθυ- 
σὴν ἔχων ποτὲ "ὁ σράπεζαν, "ἡ 
πύνον ὕλης διμοίαι, κχἡ κόσ μον 
λιϑυκόλλητον. φφοσεχοσ μϑη 2 
ὍΝ ΝΥ.) ᾿Δεισοξέλε; καλοὔσει᾿ Α- 
λέξάγδεε, ἐσνλήϑη δὲ Κ᾽ πολλῷ 

ὕςερον. ΕἸ χε εξ, φασὶ, χὴ δῆ 

γέλμμῷ “Ελλίυμικὸ ν᾿ Π
ρ ἢ 

γεώμμωασιν, β 
“Ἔνϑαδ' ἐγ κεϊΐμαμ , ΚΩ ἢ 

Ξ ( βασιλόὺῦς βασιλήων. ΩὩ ἐδ Φ 7 
“ἕχερόν Τί τοι ότον» ἥ 

“Ὦ ἄνϑρωπε; ἐγὼ Κύρος. εἶ 
μὲ, ὃ τὴν ἀριχίμ) τόϊς Τπέρσα 
κτησαυ-. 1) τῆς ̓ Ασίας β ι 
σιλάσας " μὴ ουῦ φϑονήσῃ: 
μοι Τὰ ἀνημα Θ᾽. "ὁ τῦτο ἢ 

“ ἑσλουῖ;, Κ᾿ 2ρΡγ0ν ΑΝ 
ν δὲ τὸ ὠπὶ Δαρείῳ, Ἢ 
“ΦίλΘ᾽ ἣν τοὶς φίλοις. Ἵπ- 

“ πό)ς κἡ τοξύτης ἄφιφος ἡμὴ 
“μίω. Κυωνηγῶν ςκρφ του. [οἷν 
“χα ποιεῖν ἠφυν “ " ͵ 
δὲ ὅτι τὸ μὰν ἐϑνιχὸν, οἱ Παάὰ 
στιργοί ἴδω " ἡ εἴὲ πόλις ϑηλυχῶς 
ὡς εηλοὶ τὸ, πεὶς «ϊὲ Πασειργέ: 
οἴδως ἔκτισεν ὃ Κύρρς.. διοριμ 
γεύςε.) δὲ ἣ πόλις χα! τὴν Ὑ 
σαν ᾿Ἑλληνίοίευ . ΓἸ “ρσῶν φροὺτο 
σεν. “Ὅπ κύς Θ᾽: πυτοιμὸς πὴ: 

σιχὸφ: Ι 
. 
τὰ 

ς 

ς 

ς 

ς 



γγο:.. 7; 

ὐβμδιῥρδῃ 

᾿ ἔπινεν ὃ ὁ δὔδ' ΤΙορσὼν βασι- 
λάϊς. χἡ ἰῦ βασιλικὸν ὕδως τὸ 

Χοάσσειον. αἰεὶ ἅ φησὶ χὴ ἩρΚ- 

6510... ὅπ τὰ ὕσαϊθ- ὁ τῷ Χού- 

απὸ ἀφεψημᾶσε πολλαὶ ἅμαξαι 
ἡμιόγειοι τε ύκυκλοι ἔπον.) κο- 
μίζεσα Πρ γίδίνιο, εἰργυρέοις. 

ἔςι ὃν χα! τὸν γεωγρφον, χὺ ἔτε- 
Ρ(Θ᾽ ποταμὸς μέγας» ἀπὸ ᾿Αρμε- 
νίαν ἔχων πίω ἀρχίω), ΚύρΘ᾽ 
ποτε ὶ λεγόμμ᾽, ὕσεξον τ Κύρος 

μμετογομαιὁπείς, ποὶ  Ξᾶσα ἅτω 
1.) δροὶ τὸ σὰ τόσι ἀνϑη- 
δ'ν. σούσα γὰ ἐγχωείως τὰ κρί- 
να. τῆς ὃ ΤΙερσικῆς τάντης δΥδ 

1 Ἀεἰ 91 αὖ ̓ - 

ὅρῃ τὸν ᾿Αχεύτζω, ποταμὸν ἐ- 
ἃ δ “ρῶς τε Ἐῶ τὸ Χοάαπό φή- 
ἢ ὠυωπὸν αὐτὸν χῳλέϊ. σδρεὶ 

τὸ ᾿ τίχα ο)ειδὲς τὸ ὕδαθ- κα 
εὐ φασὶ γὸ ὅ ὅπῃ οἵω οὔλιν: 

(6 63) “βονὺς κεῖ τοι. τοτέςιν 
οὗμα χιογοειδές. τοιότον γ 

ε Π 0.0. ἔοιχε 3 ὃ ̓ Αχώτης 

3 Ἂ τῇ πολὺς ως ,: τὸ εἰᾷγ- 
αον. χινωίβ ῥα 3» φησὶν. αὐτὸν 

ταμὲ ἀτασύξρισι “χΑροί δροάς 

ΤΕΣ ΤΕΣ, 

Ξέσων χόφας, οἱ ἐ[χάεμοι, ᾧ μό- 
νον Ξἄσιοι. ὠλλὰ Χ) Κίαποι λέ- 

γον). πείγυ 5., φασὶ, κω μάτη- 
ἧς ὃ ὠὴρ τὴ Σοισί δ), χἡ ὅτως 
ἔκπυρ). ιὧςε Ρ φϑείνοισιψ οαΣ 
στιῶροα ᾿α οἱ ὄφεις, ἐν τῷ δα αί- 
νεῖν τὸς ὁδὰς, ἀλλὰ χατοιφλέ- 
γ0ν.). χὺ λεβεὶ 5), ἤχου ὕ σἴδυτες 
εἰς σὺ λέσαζ, «ροτεσέντα ψψυ- 

χεὶ, ἐκδερμαῖνε!) φἰρᾳχεῆμα. 
ἐχμλεῖτο ὃ Ὦ Ὁ χὴ Μεμιγόνειόν ἀτυ; 

πιὶ Σέσα, δι)εὶ τὸ ἐμέ, ὡς εἰχὸς. 
πμᾶδς τὸν Μέμνονα. λέγ ὃ 
χἡ τόσ Τῷ βασιλέως Πορσὼν ὅϑη- 
σευ φὰς αὐτόνι κεις, χὺ ὃ πίω 
πόλιν πιυτίω ἑλὼν ἔδοξεν ὧν, 

τὸν 75 Ἡρρδῦτε λόγον; ξθί- 
τ στα πιὸ Διὰ αἷεί πλέτε. 

ἧς " ον ὅπη πλόυρῆσιν ἴδοις ὁυωπὺν ᾿Αγασύω, τος 

Κείμδυον"" οἷα κύλινδρον ὅπ οϑονος" ὃν ῥ᾽ διπὸ πέτρης 
Χάμερίν ποζμθῖο χῴπω δύρνσι χαράϑδραι. 

Τ λιωρρῖο " ̓ φύγηϑοτες ὁΐξ ἀνέμφιο 
Καρποὶ πηλεώοίεσιν ἐπήτρεμθι ἀ)λήλοισι" 

1975 Ἠμ7115 δέει 1η ἰδέεγιθιι5 σογηδς5 ρα Ϊοἤ γα, αἰρεύξα Δοβαίεη, 
"976 Ἰασοηΐοπι 4111 ΟΥἹΠάγιιπη {προτὶ ἴουνΆ Πα: 
τιρε 577 Ηγθεγηὶ ΠιιπΊη!5  τογγεπί 8} αοίτγαηπηξε [ἀδίγαμαπηέ, 
ἀξογίιπη ἐγαῃππηΐ 1 νεῖ. 1078 ΘοΠΊροΓ ᾿ΐεπι {[ Ρ᾽δοιάο ἰ2εῖ [ Ἔχῇῖ- 
5: ἃ γεηίο 1979 Εγιίῖιις νίγεηξ δα ἀείδει 211 αΠΠ15, 

πε φαάεην ἃ 

λέγει. μι χὺ τοῦ ἐκεῖ χαρπὸς ϑῴλ- 
λειν ἀλλός ἐπ᾿ ἄλλοις, λιαρῦ 7. 

γηϑύταρ, εἷξ ὠνέμς. γἡ ἔσιν ἐν- 
ταῦϑα γλυκέα λέξις τὸ, γε: 
γηϑότοα;, μετενεχθέϊσει δλ) σοὶ 
ὠναλῶντιι. ὡς χἡ ὅτε ὃ «ποιητής 
δλη ὅπλων τὸ γδῶς λέγει» "ὃ 
τίω χβόνω γιλᾷν. κ) ἔφη φῦτο 
μιεπειγωγὴ φράγεια ἡπὸ δ᾽ 
δρώντων ὠπὶ τὸ ὁρώμαμα. γι γιγή- 
ϑάσι γὼ πεν]: χἡ γανόωαι "ἢ 
γελῶσιν; ὅ τὸ ὅπλα, ὧσὲ ἢ γὴ» 
ὁδὲ οἱ ἡφρποὶγ ἀλλ οἱ. βλέπονῆες 
ΟἹ) Τοῦ, Φροι ἧς 9 
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Ι! ἐεῤξάο, »;3. 

Ὥ1η16 ροίϊος 

͵ 



ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ 

ὁ) Αἴ Φραζεο δι᾿ εἰὸ ἀυγοὶς λοιπὸν πύρρν ̓ Ασίδθι Ἧ 

Ἔγίυ οι γὃ Ὁ ποῖ ο" πέζα ́ πελείεται ἡπείρριο. τοϑ 

Ἤσοι ἢ Ὁ αθὰ' “ χεύμω πὸ Περσικὸν ᾿Ωκεδμοῖο 

Ἐ μλμοὶ νουίεσινγ τσ δίῳ εἰνιένίς, 

ΟΕ ΤῈ ρσιδίθν σόν, ἀπόρόνον, “λῤφθν δα, γα ἐλονΐες, Ἵ 

ἅς (. ̓ σφράλιοιγ᾽ σοί δ) ενδὸ εν ἡπάεᾷ,). ιοῦ 

Τῶν ἡ Ἔ τϑς ἀν(ολίΐω Γεδρωσων ὕλχεται α!α; Ἴ 
Τε Ωκεὸμο ᾿μεγονντείθν, οἷσι τορς ἀργοὺς 

Ἵν δὸν ἷ “ἣν πυτουμὸν νότιοι Σκύϑοι ὁ ὀνγαίεσιν, ᾿ 
Ὅε:βά τ᾿ Ἔρυϑρα της τατενὸρτίον εἰσι , ϑουλρίοσηε»1 Οὗ 
Λαξρότοϊζον ῥόον κι ν ὅτι Ἷ γόπον᾽ ̓ , ὀρθὸν ἐλαύνων 

᾿Αρξάμλυθ. ζεῖται πρῶτ ̓Σῖο Καυχοσα᾽ ὄγεμόεν 
Διοσοὺ δι᾿ οἱ ςόμῳ τ᾽ οὶ, μέσίω σι’ ὅχιδέδιρομα νηζον 

55 Νῆσον 7" τίωὐ κονέοσιν δπιρϑόνιοι Πατόνηνζω" 

Κῴς τοι “1 πολέων ἀποτευνε) ἔῶνεα φωηῖα.. 
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τοϑο ΟὈίουνα δυο πΊ οὐἰθηΐθηη ψεγ [ας γα χασση τοῦ ΑΠαϊΙοΣ ἔεὶ 
ἰοῦχ Ῥρρρὲ εηἰπΊ ογὰ βηϊταγ οοπεπεπτ5, ὁ 85 Νοπηρε δὰ πα 
Ῥεγῆποὶ Οὐδδηὶ 1583 (αγγησηὶ Παδιταηί, {Ὁ (οἷς οτἴοηξε, 958 
Ῥεγπάε μα ρύοσα! δι γίαπη [ἀἸν! Π}] ἕογγαπῇ ἐεπθηζοβ, κοὅ5 
«υϊάειτι, ΠΛΑΥ ΕΙΠΊΪ : ΔΠ1 νεγὸ ἰηΐτ5 πε Ἰτειγαπεῖ, 1985 ΠΟραΠηΙ 
(6πὶ δα οὔἰεπίοπι (οήγοίογαπι {γα ταν {6 1115, 1987 ΨΊρῖπα Οὐ 
πο ] ναΐϊο, φαῖθαβ δὰ ογέσπι, 938 Τπἀπ1ΠῈ «ἡ ἢυνίαπη, δα ΐετ 
ϑογίῃϑο Παδιίαηΐ, 1989 ΟἿ] αυϊάοῃη τυῦταπη σοπίγα σαγγῖξ ΠῚ 
1990 ᾿ηρείπο πα πΊ [ γὰρ Πππιαπὰ 1 ἀπάδιι σαἰογοπ δά, 

ἵ ἃ ὕαπρα ἤζρατη τεζζὰ ὑγορεθηβ, 199: Οτέμϑβ ργιπιΐπη Ὁ ἃ Οδισαίο νεπξ 
ἐξαροῦσι Γἐχοεῖίο 1 995 Ῥ.ὸ διιΐοπι 11 {{ οτὰ (ππηξ: ἴῃ πιεάιηιη νερὸ 
Ῥαναροριᾷ ΘΓ τρί λεν 1093. Τη(Ἁ].Π 4π4πΊ γοσδηΐ Ἰπσοΐας Ῥαΐαἰεπᾶ 

τοϑΆ ΠῚ Ξ (Ὡπὲ γα] ογιῃα ἀἰριπη1ς ρεηξθ5 Πομηϊη πη. 

ἢ ἐχιρεαλϊα 
εεῖξ αἰρμ1}. 

)}αγίες 

ἢ ο(ἐ]α. 

“Ὅπ «δεὶ τίω Περσικὴν ϑεύ- 
λάοσσαν μέγα ἔδυ» οἱ ἹΚΚαρμανοὶ, 
ἔν δα ποτοιμὸς 'γμαΊα κατοι- 
φέρων χευσού. Χἡ μέτὀνγα δέ εἰς 
σιν αὐτόδι ἀργύφε κχὺ ΕΝ χ 
μίλτε. χὺ ὅρη δύο, χτὶ τὸν γω- 
γεοίφον. τὸ ὺ διὸ, εἰρσενικοῦ, ὃ δωρ 
ὴ κοινὴ γλῶσσα φησὶν ἀρσενίκιον" 
τὸ ὃ» οἷλύς. νεται 3» φασὶν, 
οἢ τόδ ἡ βόδις πολλαΐκις εἰ πή- 
4) Ἀμμ χ ργ μμνι τ γχὺ ἀφγωλόβο 

ἕλκεται γὴ. γείτων " Ωχκανοΐ 
γακήτεθ. τότων ἥ “χώρᾳ 
δρωσία.. ὥςε αὐταὶ ἀνδρί τ 
καλεέϊ ως Γεδρωσιανὲς, ἈΠ 
γεωζράφον. λέγον.) δὴ ΓΕδῚ 
σηνοί. 



Ὁ ἀν δ 

δὰ τῶτο τοῖς ΚΗ τὸν χῳρπὸν 
εἰς ἔτη πλείω σεῖμι οἰ εῶς. ἐφωμα- 
πφόρ) : 5) ἡ Τεσιρωσια» “ἡ (ό- 

λίφο, γάφδε καὶ σμύρνης. χἡ ὃ ςρα- 
τὸς τοίνυν» ᾿Αλεξανδρε δε άύῶν 
ἐν τὕτοις ἐχρῆτο. ἀντὴ ὃ ὀρόφε 

φρωμνῆ. λέγει ὃ χὺ ̓ ΑΡ- 

ΗΝ ς ὅτι ἂν τὴ ἐρήμιᾳ, Ω Γε- 

δφωσὼν πολλαὶ δένδεῳ εἰσὶ σψυ- 
γῆς. ἔχει ὃ γἡ νάρδε ῥίζαν πολ- 
λίω χὴ εὔοδιον. Ὅπ φῳρὸς αὐ- 
»κὶς Τῆς Γεδρωσίας, ὃ Ἰνδὸς μέ- 
Χο ποτοιμιὺς, ὃν Σκχύξω νό- 
“0! παρφικὅσιν, οἱ χὺ Ἰνεοσκύϑοι 
συωϑέτως λεγόρμδροι. Καὶ σῃ- 

ὅτ, ἅ μόνον βύρειοι Σ χύ- 
ϑαέ, ἀνλ᾽ ἰδὲ χὴ ὅτοι Σκύϑαι γό- 
ποῖ. ῥέξειν «δέ φασι τὸν ̓ Ἰνοῖδν» γῴ- 
δὰ κα τὸν Γάγγίω, ἀἰρξάυδρον 
ὑπό τνθ᾿ Καυκάσυ ὕρός ἄρκτι- 
κοΐ ἀνατολικἕ, λαξεότατον ῥ βύον 
ὀξωὶ ἐπὶ νότον ὀρὸν ἐλαύνοντοει, 
χατεναντίον Τῆς ̓ Ερυϑρῶς ϑωλάσ- 

σης. ἤχρυι “Ὁ ̓ Ἐρυϑραίε χὶ Αἰ- 

διοπικὸ ᾿Ωχεανδ; δε τιὸ ξῷα 
τ Περσικὰ κόλπο᾽ "ἢ οἰζόμε- 
γον εἰς δύο ςύματει διά χονῇα, ἀλ- 
λήλων σαάδι ὦ, ἡ “ὦ, ὡς καὶ 

᾿Ὡρίτας τ 

1751 Τῇ; ἐπε ϊνμινάρημοι, 
δ 
τΐνδνΝ 

Ἦκοι μδὸ διωρονΐθι, ἔῃ κλεῖσιν πξίοιο, 

χω θυ δαὶ ἡκ» 

᾿Αῤῥιωψὸς ἱσορέϊ" ὡ δὴ φθιμάτοι 
ποίᾷσι τίω Παταλίωΐϊω) οἵα ψῇς- 
σον ὠπολαμ(ανομδῥίων᾽ ἰὼ Ὁ ξ 
πανδηοιμξ ἄγει ὡς λύγε ἀ ίαν, 
λέγων, μέσην ὡπι δέ δρφφμς νῆσον» 
νῆσον ἰωδ καλοῦσι [Παταληγίμ. 
φ" πλησία Ὡς φασὶν, δεὶν ἡ 
νῇσιΘ: αὕτη τι κατ᾽ ΑἸγυηῆον 
Δέλτα. Ὁ δὴ χὶ Δέλτα πνὲς 
χϑ ὁμεοιότη ται Σν ΨῈ) 16- ἐχῴ- 
λέστιν αὐτίω. φησὶ θυ ΑΡ- 
ῥιαψὸς, Δίςομός ὄξιν ὃ ὃ νοδς, χὰ 
ς Δέλτα ποιεῖ ἡ ὧδ ἐν τὴ ΠΩ 
“Ἰνδῶν γὴ» τῷ Αἰγυηηΐῳ. Δέλ- 
ς τὰ πλήσιον. πόλις 2. ὧν 

στὴ ; ἐξιύλο Ὁ» τοὶ Πάταλα, 
εἶφ᾽ ὧν ἡ νῆσος Παταλίωὴ ὁ ὀξυ- 
τύγως, ὡς οἱ εἰκριξεῖς λέ ἐγρίσι, 

τινὲς ΠῚ κὸ βαρυτόνως Πατόηΐδην, 
ὡς ΠΠριήνί εἰναγινώσχοισιν. ΄ξ 
ἢ μεγέϑες, χὺὴ Τῆς ὑξύτῇ θ᾽. Ζῷ 
Ἰνδοῦ ποταμοῦ σδέίγμαι, χἡ Τῶτο 
φασὶν οἱ παλαμοὶ, ὅπ ὠλιπῶν τὸ 
οἴ κέιον ῥέίϑρον ποτὲ» χὺ εἰς πε- 

δγα τιν ΑὐἿλΣ ὀμϑαπύμϑμ᾽, 
γἡ δὴ χῳταῤῥάξαι, ἠρήμωσε χώ- 

ς 

«ς 

« 

ὧν πλειόνων ἢ χιλίων πύλεων,. 
συ τῶς κώμαις. 

Ιορζ 

᾿κοραλίοιο; 

Ο τορς ΝΟΓΩΡΕ 
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"ἐΑελθας τε) λιν οηγλοήνες τ᾽ ̓Αραιχώτους, ἢ Αραξαρ, 
᾿Σαϊραΐδας δ΄. " δοσύς τε «ὃ. μ πἰίυχι. Παρπόμισοιο ἢ τιωρνισε. 
“Ξυυὴ ὁμῶς δας πύὸμας" ἐπωνυμάΐζω ᾿ΔΛραΐωές" ἴν ἘΡΑῚ 
Οὐεϑύνα ναιετοίονΐξες ἐπήραἶον, αὐλ᾽ ὩΣ λείη 
ὑψάμμῳ πεσθιθ ὃ ὸμ. ἰδὲ ἢ ῥώπερσι δα σῴζου. ΓἸΟΟκ ψάμμα. 

᾿ἔμπης ζωΐσιν ἔσδοχέες εἰ εἰσὶ ὶ χέλ δζυϑοι. 

ον γὼ σφιν ολξον αἰγχυήροἐἶον αἱ σα κομάξει. 

Τὴ ἡ λιῦΘ. ἔαιν ἐρυϑρ " 

σ᾽ ὧν πέσρησιν στο φλέξες ἢ" ὠδινεσι 
᾿ΙΧρυσέίης γχυδιρῆς τε ἐπ πλάχο. σωπφείρριογ τος 

ιοτήσιον ὥγον ἔχοσι. 

τς“ 

μγοῦϊες. 
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τοφς ΝοΏΡΕ οδάδεηξ5 δὰ ᾿πο!πδεϊοποιη (0115, 1996 Οὐτάίαιε, Ατῖς 
δά(αιιο, ὅς Παδεπέες Ππεὰ5 γεῖῖεβ Αγδομοίαβ. 997 ϑαίϊγαι άξαμο, ' 
αποίσμππαιις εΕ1ΔΠ| δα ΟΠ ν αΠῚ [ἀεοπηφείοηει] Ῥαγρφημ [998 (οπη- 
τ πηϊτεῦ ΠΠγ] πη] εγίο5 Θορηοπηεηΐο Αὐΐδποβ, "99 Ηδμα ἕξι πῇ 
1ποοϊδηΐος ἁτηδὈ δ λ, νεγὶϊτη {Πδέι8 ἕοπαῖ, Ὁ 5 Ατεμα οπρίρυαα Π 
φἕααε (ρ᾽ηετ5 ΕἰΠρι ἀπ [Πἰγέαπι] ὅτον Ατξαπηεη νἱόξαι (ῇποιεπῖ 
Γιάοπθ25] Πιηξ να. 55 ΑΙ ΕΠ1ΠῚ ΤΡἢ5 ΟΡα ΘΠ ΙΔ 1Ἰγηγανοοίδ 
οἰδι!οπι [{ἘπΊριέογηαη1]} ἔεγγα Ργοίεγέ, 1193 ῬαΠΠΠη ΠδρΊαιιΣ [Ἰαρὶβ εἵ 
ΓΠΌΓΙ σογα , 1 ῬΑΠΠΠῚ 1τεπὶ 1η ταριδιι8. {δ τι18 νεμϑο Ῥαυῖθηὶ 

ἀΠᾺ ϑύξων 

ττος ΑἸγοῶ σϑγθ] δας ρα ]οῆγιπη ἰαρίάεην ἔαρρῆιγι, 1196 Ἑ φί 
ἀε(ξοσηΐες, νιόξζιθ, [τεγππὶ αὦ νιόξζαμη ποροδγιαγαι Ργεείμη π 
δεηξ. 

Ὅπ φεὺς ἡδη Ἢ Ἰνδοῦ πο- 
σαμὰ ᾿ϑεῖτω, ὦ ὁ χρονό γρῷ- 

ΕΥΤΝ δὸς ΟΡ ΙΡ, τσ 
ἐν ᾿Ὡρεῷ τὶς Ἑυξοίας ᾿Ὧρει- 
δ. ἐκᾶνοι γ δ) ἰφϑόγς 
γεόφον.). «δὰ συμαίφεσιν. αὐτό- 
δι οἷ εἰσι κὺ ἸΔριίες. ὁμοίως 
“ κχἡ αὐτοὶ εχ οόνῳ φϑαληγό- 
»ϑμοι, ὅσινες ὧν τεισὶν “α,, ᾿Α- 

εὐξας γράφοισι, τείχα σχίωνήποις 
τινὰς ὄντας, ὅποῖοι χὶ ἐν Τῇ βαω- 
ϑυτέρᾳ ̓ Αρᾳθίαᾳ εἰσίν. σκοπητέον 
Ὁ μή πότε γ ̓Αρέιες ὀφείλοισι 
γρἀφεῶς οἱ "Αριξες ὅτοι. μέμψις 
πω τοιότο ἕϑνες Ἰνόοκο 

“ γιω[ρώφος, λέγων, Αρέ ες ὃ ὁμώ- 
νυμοι ποταμῷ "Αρξει, δ είζονπ 
αὐτοῦ ὁτὸ Ὲ Ὥρυ. ὃ σι 
αὐτὸς χἡ τῶν ᾿Ὡεΐταρ ἰ ἔν - 
λέγᾳ οἱ τύνομμον. Ὅπ σὰ ᾽Α- 

ξἴχοτας λινοχλαίνυς λέγ, δὶ 
οϑοπίαν ἴ ἴσως ἱματισμοῦ, δωρ 

Ν οἱ Μελα; χλάινοι ἔπαϑον, ὡς 
ἱματίων χληϑέντες κὴ αὐτοί. σὺ 
2 ᾿Αρᾳχῶτας πινὲς ,Δεαχώτον 
φοτν ὀξυτόνως 5 λέχονχες ὅτι 
ε τὸν ̓ Ινδὸν οἱ Πα ο9 πε μισε- 
εἶδα, εἶτα πρὸς γότον, τ Αρᾳχω- 
πί." τεὸς σασέσαν ὅ) τοὶς Πα ρρ- 
σαι μισοίοδεις φὐδίκειν τῶ ἼΑΔριοι. 
Οτι βύλονἢ) τινὲς ̓ Ιαρπεάνγισον 
φεηπαροξυτόνως λέγεῶς ὄρ. 
Ἴνοδεκόν  κᾧὶ μὼὼ ΤΙαρν σὸν, ὡς 
πολλοὶ Δ ἜΣ Νῃ ἔχοισι πολ- 

.. 
᾿ 

λοὶ τ χἡ ὀξυωΐσσι, οδεὶ φὰ “ῷ ἢ 

γεόφοισι Παρ ποιμισύν. ὃ δὲ γι 

γεύφιΘ- Παρρπαμισὸν γράφ 
πεντοισυλλάζως, τὸ τὸ ἐκεῖ 

ἐρπαμισοίδας καλέὶς ΚΝ 
ὑσὺ τες τῆὐύχαις 28 τοιότε ὕρὶ 
Διονύσι᾽ λέγει πείντας ἕν 

ἐπωνυμίᾳ τῷ ̓Αειζωΐς. ΣᾺ 

χες αὐδῇ ̓ Αειανὴ» 29! 
γωγράφον., λέγογα ὅτι μ 
τίω Ἵνο)κίω) ἡ ῆ ᾿Αειανὴ ὑφρίᾳ 
ἔγϑω ᾿ἢ οἱ ΓΑρξιες, εἴτα ᾿Ωεὶ 

ται, οἷς ἐφεξὺς Ἰχθυοφάγοι 
ἐοίχῳσι δὲ ὅ ὅχω λέγειν ἀπὸ 
ποτοιμιοῦν ὡς παρεμφαίνει ᾿ } 
διαγὸς ἐν τοῖς “δεξὶ ᾿Αλεξ ἀγδρ 
᾿Ηρφ657.9: δέ φησὶν ὅτε ἡ, 
Μῇεδε ποτὲ ἐκαλουῦτο ἼΑρμοΙ 
ἀφικομβνης δὲ τὴς Μηδείας ε 
οὐτδ. μετέβαλον τὸ ὀγομα. οἷ 
δ δὲ χὴὺ τότες τϑὸ ἰδίως λέ) 
υϑνες ̓ Αρίαςγ ὃς τὴ λέγει σύ ν᾽ 
ἐσχαὐν εἰν, Μηφ)κοὶς, ὃ δὲ Δ 
γύσιός φήσι "ὁ ὅτι οἱ ᾿Αρια Ἂ 
φαύλίω χβύνα οἷ οἰκᾶσιν, Υῃ λέ 
ἢ) ψάμμῳ πλήϑεξ, "ἡ 
ἴσείαν» Τατέσι λό, 
λοῖς ἢ ϑυργώδεσιν" ζῷ ὁ ὃ μἃ 
ποιητὴς ῥωπήϊα λέγει, ὃ δὲ πιὶ 
λὺς ὄχλθ- ῥωπείκια. ἐλλεὺ: 
ποιαυτης ἔσης τῆς ὁκεί : γῆς» ων 

εἰσὶ, φησὶν, αἰτεῖς ἄλλα καλά 
ὅοι ἐπειρχεϊς εἰς ζωίως χομίζεν, 

αὐτὸς ἡ γὴ ἄλλον ὕλῦον ἐν μ᾿ 
εὐῆονες 

ε 

0 

νἢ 
ς᾽ 

ς 

ς 

ς; 

ς 

᾿ 
ἀν 



εατον, πάντη γὺ͵ λίϑος δρὶν ἐρυ- 
Ἐῶ χερᾳλία,» πεντη δὲ σὺ πέ- 

αις αἱ φλείες ὠδίγοισι χευσὴς 
4 νϑὴς τε χάλίαὐ πλάχῳ σαπ- 
ἣν εέρε, καντεύϑεν οἱ ἐζχώειοι 

Γ ᾿ ! ὡΣ ἢ πὸ ἐμνθμᾶροι, βιοτήσιον ὦγον 
Ἰχίσιν, ἤγρων δξωνουϊ τὰς «δ 
ἡ ΔΝ πὰ εἰς βίον. ἐς δὲ τὸ βιο- 
ἡ σιόνν ὅμοιον πῷὶ φιλοτήσιον κχῇ 
Ι 

ΝΕ ΡΙΙ ΡΤ Ἡ ΚΣ, 
γεοτήσιον. Ἰςέον «δὲ ὅτι “ου- 
σὴν ὅμοΐ χἡ κυανίω τίυὐ σὰ α- 
φείρον ἄπεν, ἐπεισ τοιαύτας 
πέμπει χεφας. τὸ δὲ κεεύλιον 
Τὰ τὴς ΓοργόνΘ᾽ αἴμαῖ 9 ὑποςά- 
ξαε μυϑόύετω, εἶφ᾽ ἧς, οἷα χό- 
ρης ὕὥσῃς, ἥ χλῆσις τῷ λίϑῳ 
ἐγεχάδισεν. 

Ἴδρς δι᾿ ἄυγας, ᾿Ινδῶν ᾿ ἐρᾳ]εινὴ " πέπα ἢ) ἀα 

Ἢ Πασίων πυμῴτη, ΚΑ ΧΩ “χείλεσιν ᾿Ωκεδροῖο. 

Ἦν ῥά τ᾽ ἀνερχόμδυί(ι μᾳχόεων ὅτι ἔργο ὦ ἀνδρῶν 

} 
Ἢέῤλι(. πρρτῃσιν ὅιφλέ 
ἐτῷ γοϊης νωέται μι ἢ 

4 7 ὠκπίνεοσι. ΓΥΤῸΟ 
αν Ὁ 45 7 

Ὄσο γέρα κυανέοσι, 
Τ Θεσωέσιον 9 λιπόωνες, ᾿ ἐειδομδύας σὶ ἑακίνξῳ 

Ἰιοτούϊσες φορέωσιν ὅπη 
ὶ 

Ἰ ὧν δὶ᾽ οἱ μδ. αφυ(οίο με ηδύεσι νέσλζυ, 
ἄμμον εὑτγνοί μι ἥΐησι λα αίνον ες Ὁ μακέλυσιν" 

Ἵ ν 

οὕτεστριν εξ εἰροις. 

ἦγ: πιο ἐσὰ Ἂς ὠκυτὶ αοο5.5 ᾿ 
ἦ)ι δὶ, ις’ἐς “ ὑφοωσι λινεργθας " οἱ σὲ, ἐλεφό των 
ἜἌρ' υφέως πδιοϑεν ας “ποξύωσιν οδόνῷε" 

ἄλλοι σι ἐχνόδοσιν ἾΝ τρφρολῇσιν ἀναυρῶν 
τι βηρύγλο γλουκζωὼ λί(ϑον, ἢ αἱ δοίμμτοῦ 
Ἵαρμαιο.» 7, ἢ 7" γλωρᾳὰ διαυγοίζωφ ἴασσιν, 
Ἡ ὦ " γλαυκιόων]α λίϑον χαϑωρρῖο ποποζο, 

ΕΓ20 

Ἰαὶ γλυκέρζω ᾿ ἀμέϑυςον " " ἰπηρέμαᾳ πορφυρέν, 
ἡ ὀμίοιον 

) 
“ 

ἢ 
] 
! 

ΚΡ 
το 

γα μεῖ᾽ ἀνδράσινολξον ἀέξει, 
Ἄεναοις ποτοωμοῖσι χουτοῤῥύϊι. ἔνα ἃ ἔν 9... 
Ναὶ μίω ἃ λειμνἥἝες εἰ" ἡρμόωσι ποτήλοις. 11Ὡς 
λλουοι μὴ γὦ κέχρος ἀέξς:), 51: ἄλλοϑι δι᾽ αὖτε 

Ἵγλαι τηλειϑύωσιν᾿ Ἔρυ ϑρωε χφιλομθιο. 

ΠΊ ΔιϊέςἽ νΕΓίΠ18, ΤηΔογπη ἀησσπα Ἔχραηάϊειν ἕουῦτα 
. ΘΙΠΠΙ ΠῚ εχίγθηγα, δ Πτίογα Οὐθδηὶ. 1:99 Οὐ ΑΠὶ Θχουίθης, 

ἡ ΟΓΠῚ δά ορεγὰ ὅς Ποιηΐηιιπη, 1119 501] ρυϊπης δοφοπαϊε [{Π- 
ΤΑΣ] γάϊί5. 1ι Ομαγα ἴδργα Παδἑαίογοβ 4 άθπι σογρογα Πιδ- 
ΠΟ 7, τὸ Μιρὲ ρίηριοθο, [ νεῖ, πΙΈΔΙ ταηαιαπι ἐχ ρίπριο- 
᾿ ἴης 1 Πιη]έίγας Πγδοιηῃο 1113 ΡΙΠΡῸΠΊΠ.45. [ πη! ταπη υπξᾶς 

ΕἸ 
3 (δ: 

Το 5 

Ι] ἐρατὴ πω- 
οα᾽τέτηαται- 

] κοφτοΐφοι- 

ἢ ἃ δ᾽ ἐς 



1οό 

ἢ ἢ ΡΥ σηη- 
σι θη: γ]- 

γε, 

ἌἈΤΟ ΝΥ ἘΞ ΟΥΙ 
(ει ἀε!Ριιξα5 1 ρεῖαπέ 1η σΔριΕἸ 18 ΟΟΠΊα5. 
απ ἀειη ΔΕ ἰογαΐαηίαν οΥρίπεπη [ Πιθέα 114  "" ΑΓΘΠΔΠῚ ἴοι 
ἴε5 οὔγναβ αρίδ Πρσοπῦις: "16. ΑἸΙ (ο]25 τεχπιηξ ΠπῸ εἰσίοι: 
ἈΠῚ εἰμ ἀηέσηι "57 Οτηθη4ο5 [ςζζοβ γαάπηξ ἀεηίεβ: γπ8. 
νοβισαηΐ {{ἀαρια οΒἤαν!α. ΓΟΥγΘΠ ἘΠῚ, 

τα2ο Β 6] ΠσεηΐΕΠ1. 
ταξα Αμέ ε[[ΔΠΊ φίδιοο {ρ]επάεηίοπη οἰ 

122. Αἰ486 ἀπ]σε ΠῚ τα ριλὸκος ἣ 
125 ΟΠΠΠΙΡΕΠΔ5 ΕΠΙΠῚ ἕογγα ἀρυ 
24. ῬργρηΠΙθι5 ἤτπιν! 5 ΠΥΙΡῈ: 

τι25 [0 νογὼ ὃς ργαΐα ΔΠΙΔπδ σοπιαέα {ππξ [Ο] 115. 1126. 
δ᾽ οηἰπὶ πη ππν ογείοιτ, 4101 δαέειη "127 σγῖνα νΙγείοιπέ οἷ 
ἘΓΥΓΠγαῚ [οὶ βίπθπι μαθεηί5 εχ Ἰοοῖβ Ἐγγίῃγσο (1. 6. τοῦ 

«ὦ πεῖ Γπάϊᾳ ργοίεπαϊαιν. ] Ἷ 

δεπΊπΊαην, 811 φὐαπηδηΐο ΠῚ 
ἀρο ϑὰν ΚΗ ἸαΐριΠ1,. 
Ἰαριάθξῃ πιὰ! ἕοραΖ 
[[εηΐπγ 1 ΡΣ πο πᾷ 
ΠΟΠΊΙΠ65 ΧΕ Ἢ οὐπαῖξ, 
τοῦθ δ. 

ψνίοη15 Οοδάηο ἢ 

ἽὍὍπ ἡ “ὦ Ἰνδῶν ὙΠ, ἐϑγός 
μεγέςε« πείν]ων ὦ ὠυ [εμιμονεςτί - 
Τἕ) πασῶν ξοοἰ τῇ ὥρ τοῖς Τὰ 
᾿Ωχεανδ κεὶ γὰρ χείλεσιν; ἰὼ ὃ 
ὅλιΘ: πϑῷ τοῖς ἐπιφλέγει οἰ κῆ- 
σιν, ὧπὶ πίω γίῶ ἀν χόρμϑο θ᾽, 
τάτές!ν ἀνίσων, ἀνατέλλων. ς 

»ἡ ϑερμότα 6» παρ᾿, αὐ τοὶς ὃ 

ΠΉΊΟΣ τὸ ἑωσινὸν, ὡς φώσιν οἷ 
σοιλωμοῖ ἡ χἡ 7 πολλῷ κῶλον ἢ ἐν 

μεσημξ οι» 11 πίω “Ἑλλάσα. κὶ 
εἰγοὶ φῶ το κὶ χρῶμα φέροισι σπαρῳ- 
πλήσιον Αἰϑιῦψι. χἡ Τῦτο μϑρ ὅ- 
χώς. ὃ ὃ Διονύσι(θ) πολι) Ὑδη 
γῸν χευτοιτ εἰγῶν τὴς Ἴνοδ)κῆς» φη- 
σὶ, οοὸ τόν τε χούα οἱ ὠκέ! χυὼ- 
νξοίσι. ϑεασέστον λιπίώντες. σρί- 

χάς ΕΣ ἡποτοίτοις φορόσιν" ὑακίν- 

σῷ διοίας" ὑ τὴ» ὃ ποιητής ,1ὅ 

Φησὶν; ὑἀχινϑάνῳ ἄνϑει διμκοίας, 
ΤΟΙ υδιαίνας. μέλαν γὃ κὶ τὸ ἀν- 
δος. μϑιανύτοι ες ὃ Ὁ) χἡ ΕἾ Ἰγδῶν 
μμαίλιςε οἱ αεσημ(εινοὶ, χὺ τίω 
χιοφιὸν ὅμοιοι τὸϊς Αἰδίοψα; εδοὶ 
σὺ ὀπιλείπειν πίω) ὀπππολὴς ἰκ- 
(μαἰοίδι. ὠπιχαμονῇ Ὁ. Τὰ ἡλίε : 
ὅξδεν δὲ «λοτοιχ σιν. εἰσὶ ἢ) κὦ 
μακρόξιοι" χὸ οἱ μδρ., φησὶ, χευ- 
σῇ μεγαλλαζοισι γενεϑλίω, σίω 
χεισῖ ἤν ἐσ ἡμμον μακέγλοας λα- 
οι έῳ ὅ ἔξιν ἀνοίγογῇες» σχαί- 
γήογτες ̓  οἷ ὃ καὶ τὸ λά χάνον. οἱ 

1114. Ἡογπ. ἃ 

19 Αμῇ ΒΕΓ ν᾿ 
δαΐ ἀπο, Ὃ 

"δὲ ἱσὰς ὑφοίνεσι λιν γέαρ" ὁ 
ἐλεφάντων λόκὸς Φριδλέγ]α ̓  
ξύυσιν ὁ δδγ]αι, ὃς ἕτερρι. 
φάντων κέρατει φασίν. εὔλλο, 
φησὶ, δ Ἰνδῶν ὁπὲὴ τοῖς 
χεμάβῥων φῳορ(ολαὶς. ἢ 
λας. ἤγουν. ἐκρύσεσιν, ἢ ἢ βὴ 
λό ἀοφο λίϑον ᾿ἰχνάεσι 
οἰεβώμανγα μἷν Ῥμαίρονία, ἢ} 

εἰ διαυγίζες ἵἴ ἴαασιν, ἢ γὶ 
κίω λίϑον καιδα οὃ τυπα ο 
γλυχερεὶν οἰμβϑυσον υ 
πυρφύρεῷ,. Καὶ ὅ ὁρῳ ὅπως 
ζον λίϑον μετ΄ ὀπιϑέτου 
σφυεςτίτου οζίωφγκες. γλὺ 

γεοίφων, κἡὐ φράζων καλῶς 
καλαί. λίϑ Θ᾽: 5) πὸ ὁ τόπαζῳν 
φανὴς, ὃς χἡὴ τοποίζιον τε 
λάξως λέγετω, χβυσοφδὲς . 
λώμπον φέγ[΄. ὃ αἱ) ἡμ 
ὅ ῥζον δεῖν" υδραυγᾶπα 
φασί. γύχτωρ Καὶ δρῶσιν οἷ! 
λξγργῆες, κὶ αδειχοϑοί ψονῆες ; 
μέϊα ὀρύγμιατι; 
εαν ἀνορύηεσιν. ὅτω τμίοις 
ὅς κου τιςρώστις σίωΣ ᾿Ἱνδὲ 
ὁ Διονύσι()» ἐπείγει ὀθηφων! 
πιχῶς, χτί συμτομίαν» ὅπ ̓ 
σοὶον ὕλζον αὔξει: ποταμοῖς, 
κωταίβῥυ7 Ὁ ἔνϑα κχὶ ἔγϑα. ̓  - 
αἰ, φησὶ, "ἃ ν: λειμῶνες 4 
ὠὁκέι. σα εἰ κομῶσι ποτώλοις, ὧδ 

πὶ - 



ὐλ ὙΨΕ δ 

ΠΕΡ ΤΉ 

δὲ μδὸ, ̓  κέγχο αὐξεῖ). 

... 3 ὕλαι ϑείλλεσιν Ἔφρυ- 

᾿ϑραΐσ κλαῖμε, 78 “ἀρωματικο 
ΕΥΤα Ἔρυϑραίε λεγορμᾶσε 
διὰ τὸ πίω) Ἴνδύαν ἕως κἡὶ εἰς τὸν 
᾿Ἐρυϑραῖον παρήκειν, ᾿Ωχεαγόν. 

δ δῆλόν δύ αὐ ἐκ. ζῷ τίω Ταγ- 
ἱ ᾿ τὸν Διονύσιον» 

, Ἄν σαένῃ ἕλχεὼς τὴς Κω- 
λιάδιθ», Ὑ9.. ἤτοι τὴς ,Τασε»- 
(ανη45 ὅσε τεὶ μέγεςαι κήτη, ἃ 
αὐτὸς Ἐφυϑραΐε πόντα εἰστε (-- 
τοῖν χἡὸ ὅ ὅτω υϑὺ ὃ Διονύσι(». έτε- 

, ἢ χὶ πολυφοίρικαχον τίω Ἔν: 
ἡ ἢ ἱσορῦσι; χἡ πολύῤῥιζον, χὴ 
᾿πολυχρώκιωτον, ἡ δίχαρπιν, χἡ 
δέφορον. κχἡ τόῦ ὀνσε ἄνδρας 
ἐὀυμεγόϑεις» χἡ πεν]ωπήχεις τοὺ 

πολλὲς» ἢ ὀλίγον ὠποιδέον]ας " 
ὧν κα ὁ βασιλοὺς Πώρος ὑπῆρ᾽ σεν- 
πάπηχυ ἱρόρηται. χὴ φιλῳοϊοὶ 
“ἢ οἱ Ἰνδοὶ λέγον). κἢ, φιλορ χή- 

ες ὠπὸ Διογύσε. ἐλόύϑεροι 
ἢ πείν]ες Ἴνεδὶ, χἡ ὕπς δλθ: 

ΟἾΝνϑος, εἰσὶ Φὲ γὴ υδ)άντερρι δ 
ἄλλων εἰνϑρώπων» σλίμ) πος 
σῶν» γἡ τὼ ἐς πύλεμον υγὰ 

᾿ φαῆοι. φωτὶ "ἢ Ὁ) χἕ σηφιχὼ πᾷ 
δοὶς γίγεδς, ἔκ τίνων φλοιῶν τὰ 

γομβόης βύοτα. ἐπωδϑὲν ὃ χαὶ 
᾿ δένδροις ἀγείοις ὡς ,ἔειὸν ΘᾺ 
᾿λονὴ χὴ ἀρετὴ φεοφέρον 78 ἐϊ 

ἈΚ Υ Φράζεο σι’ ὡς ποι 

ἱ 
᾿ 

ΣΡ 

ΤᾺ πρράτων. τἰξ ἕ, φαοὶ, κα 
ἐυήτειοι σιγεδνες, ὑφαίνον Ὁ), τε- 
Τέςῖν εὐ μετο!. ὡς κ) ὧν Ἴλ «ἐσὺ 
γλρατῆαε" ὅσε ἐπήτειμοι ἐλέ- 
γρνο οἱ συχνοί Ἶ λέγεται ἢ 
ἰχϑυοφαγῆσι πολλοὶ ὦ 

ὠμὲς ἰ ύας συτόρϑροι. χὰ ὅτι 
τοὶ ἑῷα τὴς Ἴνα, ἐρημία ἔα 
σοὶ πίω ψαίμμμον. χἡ ὅτι οἱ ἔχϑυο- 
φαΐγρι πλοῖα ποιουῦ Ὁ) χαλαὰ μιγα" 
χἡ ὅτι ἕν γόνυ κῳλάμα πλοῖον 
ἐπαρτίζει, ὡς φησιν Ἥ ρ9.57-. 

ἢ φῇ οἰνωτέρω ῥυϑέν]Θ- χα" 
λαΐμε φασὶ τοιαῦτα οἱ παλαιοΐ 

ῥίζαι κουλοίμιων μεγοίλων κχὸ τὴ φύ- 
σε! χὴ Τὴ ἕ 'σει γλυκέϊαι, χἡ πεῖ- 
179 Δῴλαμοι τὸν θέ 'λ!, ἐς" 

λιοσῶν μὴ ὅσῶν. ἃ φαγόγας 
ὠμὲ τότε; πσένον ὶ ἄλλως ΜῚ 

κῴλαμοι επλῶς ἔτερφι φράση" 
μοι! ἐν Ἰνδίᾳ, ὡς ἐῤῥέϑη, Κῶ," 
ϑεὺ χἡ ὠὐδοὶ τοῖς ἑασερίοις ΑἸϑΊο- 
ιν. ὧν "καλάμων, ξχαςον γόνυ 

χωρειν λέγετω χρίνιχας, σρέϊς. 

λέγεται 2 ψῦμον ἄξιςον εἰ παρ᾽ 

Ἢνοδοὶς5 τὸν εὐ δφν7α, τὶ ὀλέϑριον. 
εἰνακην ἔχειν ἐξ ἀνείσκειν χαὶ 
ἄχ» Τῷ κακοῦ, (585 7 κείν 
μμάβῥες χὺ ἔξ ἀναύρος λέγει», «δαὶ 
σὸ μὴ διμοίως χοὶς ἀεννάοις αὔξεῷς 
ὁποτελέῖν. 

Ὅμα, δώ ως ; ποτομὺς ὀνόποι μά; 
Δ... ἐμθενΐξι» ᾧ ἀυτῆς ἔϑνεα γ64. 

μι μλ τ ῚΤ σισυρέοσιν ὅτι πλοῦ ρῇσιν᾽ ἀρηρθ. Ὁ ΊΥ ἀτον, (ἢ 

ἝἜ ἔσησι Ἵ λοξῆσιν. ἀλιΐίη εἴδεὶ ῥόμξω. 
Δ)λά ποι ὁσσέρλοις μὴ ὁ Ο μϑραθ. ὕδασιν ἸΙνδὸς 

Γαἰδο ἀπο[υνηγᾳ, ἡ γότιον δι Ὁ αλὺς οἰδμοτ Ἔρυϑρῆ:" ἢ νὐτι 5 
ὙΠ: σι εἰς ἀυγαῖς" ὁ ὃ Καρχασίθ. ἔ ἐς πόλον ἄρχων. 

Καὶ τίω υδ πο)λοί τε ἢ ὄλέξιοι ἄνδρες ἔ ε θέσιν, 1135 

Οὐχάμα γαμετοιονΐες ὁ δὁμώνυμθι" διλλὰ ἐχιμφὶς 

᾿Κακριμδύοι " ποία μοῦ Κὰ ἀπειρεσιᾳ πέλεις ᾿Ἶνδο 

Ο3 Δαρ- 

97 



δέχυται πλω-ἢ 
τύν- 

 Ξοριοπινῖο- [ΕΠ Δ ΟΥΙΕΠΈΘΩΊ : 

4, «πὲ Πά- ὩῸΪ ΠθχαΟΠΙΠῚ 
ἴδῃ ἜΧΟΙΣ γθ Ί ΚΑ 1115 δ θ. ΗἩγάαίρε5. 

ΛΑ ΟΝ ΓΙ ΣΤΟΥΣ 
ς, σὐκὰ ἢ λοξὸν ἀπὸ σζοπέλων ̓ ΑχραήδηΣν βαρδυμξ δες 

1128 Ατέρῃάε [ δάνετίς 1 δυΐοα τξ δ] ἢ σαγδη, μας Τοῦ; ῤ 
1:59 Μοηίέίῃμο ἐχοε!ίος ὃς ἸΡΠῊΚ σεῆ 

1130 Ναηρο “αλέπου ἴπ ἰλξεγιδιις8 {2 1Πτὰ εἰς [χὰ εἰ 
πΐαιθ ΠΠνΊο5. ΓΕίΘΓΔΙΊ, 

ΟΓΓΔ. 

"131 Οπγηΐδθι15 ΟὈΠ 1115, {1115 ἤραγας ΓΠΟΠΊΌΙ. 
ΟἹ ἀφη 4 11115 φαμἀοῖγγ σοπέδγγη 118 401}8 Τηΐις 1133 Τεργᾶπῃ ἃ 
(οιηάτ : δ ααὔγαπι νεγὸ, πηαγῖβ. πέλας τυργι: 154 (Θδήδθα, 

γογὶιτη Ὀλυιοδίιϑ Τ «ἡ ροίπηη αγίαγιπη. ἊΝ 
πεπὶ νεγ[ς, ὮΔΤΟ αιάσιη πιιϊέέψας ὅς ὈεΔΕ [ ορα]οηέι [ Ποπηίπθδ ἕξι 

1136 Νοῃ ππὰ Παδιϊληΐεβ σορποιηίπεβ, {εἀ ἀϊνετθὸ 1131 δρᾶν 
ἡ αἰδὲς Ῥαν- Ἡπιντππὶ αα 6} Ἱπηπηοπίιπη ρορὸ Τπάμμη 1138 1 Παγάλης 

ΓΠΡΙθ5 Ασεππομη 1139 [εἰδῇ [πηποίιῃ1] 

αἾβα πὸ οὗμα τὴς Ἵνο)κῆς, ὡς 
ὃ γιωγραίφ(᾽ φησὶ, τέασιρ- 

σιν ἥρμοςοη σπλόυραὶς, λοξαῖς 
πείσεις» ῥόμέον ἀποτελέσεως. ὧν 
ἑασεεία, μδὸ, ἡ τέϑς τῷ" Ινβῷ 
ποταμῷ " γοτί ὃ: ἣ δὸς πίω 
᾿Ερυϑραν να ὅσοι" ὃ ὃ ΓάγΓης, 
ξωα" εἰς, ϑ' πόλον ἄρχων ὁ ὃ Καύ- 
κασ).. ἤριω, ἈΠ τὸν γεωγ όῖ- 
Φον, τοὶ {8 Ταύρῃ ἔ ἐλώτα. Καὶ 
σῃμείωσται ὅπ χτὶ χὸν Δρνύσεον 
"Ὁ νοδηκός “τὰ Κωΐᾳσθ: ὡς 
ον όπιν εἴρη τα, πὸ ἢ. πόλον ἀρ- 
κιών, πὸν ἀρκτῶον εἴηλοὶ πόπον 
σὺ ὠρανοῦ. ὡς ἥση φεϑγέγραι- 
7α.. ὅ ὅτι ὁ Τάγ[ης κχὶ ὃ Ἰν- 
δὸς μμιξγεςοι πότοι (ἦν, χὶ αἱ τὸ 
«πρφείρηται, ΣΞημείωστα ὃ ὅπ 
ἐνταῦ γεωμετειχκὰν. χεβώ- 
ῶνον λυ ὃ ῥύμεφ᾽, ποὺς δεα- 
μέδας ὅ ΧΠ] ὁ ὐλκαρα ἀγριᾶμας 
Ἔχων, αλλ ν᾿ ὀρὸν σῶς ἐλ- 
λήλα; ες χαζέσας. ἐιλιςαι 7} 
κει ὅ γεονγροφίθ)- ἢ ΤΡΠΘ: 
ὅξε τεβείγωνον, σεσαλ αἱ μϑμον, 
ὀρθογώνιον, ἀνὰ τοὶς μδὸ ἊΣ 
ἔχον ὀξειαρ, πεὶς 9) λοι ποὺς εἶμ.- 
(λείας τὸς ἀπε; ἀψῆας ΠΑΡ ΝΣ 
ὡς ἐν τοιαύτῃ κα]αγεςφὴς τοιά- 

Συρρμᾶρον δξχεῦ) πλωσὺς γήξοστν Ὑ δασπης. ᾿. 
τὴν 
ἑ 

εὐ ὃς 

1 1132. ϑρ64 οῃΐ 

ἔσία πὰ ζυρᾳ. 

Εάγίες- 
σ“----Ἔςς 

τῷ 
δ, 9 
ΣΡ ῊΣ 

[ΞΞ 

Ἰνδὸς. 

ἑσπέρα. 
ῃ 

ΓΗ 

τὰ ἢ, φασὶ, οἠμαῖθ- ᾿ ; 
τὸ γέῤῥον, εἰασις “δηλονόγι τεῖι 
γῶν), ὅκ δρϑογών!-. ἡ ξ ξι 
λίνον ἢ ζωχρέϊον ὀῤγιϑΘ", ἤν 
χλωξίον, φ᾽δασαλώϑὲν τὴς 
φυσι» παρῳλλήλε ϑέσεως. ̓ 
πλάβδα, ῥύμξε αῆμαις ἀντὸ 

ἢ τοῦτ. σὰν ὃ 
τὸ διῶ, εὕρηται δὲ Γ 
λεγόμϑμ»- ῥόμεθ᾽, ὡς κα ἢ 
ΕΣ ἱσορεῖ, γἡ ἡ ΘεΊ 
ἘΔ γλώσσα παρωλωλέΐ, ἔ 
δὲ ῥόμεδ» ἡφμ τις ὀοχὸς, ὃ ον φξ 
φονῆες Ἐς ἐν ἱμαή, χὶ ἐέως 
τύπου, ῥόμξ ΧΠ! ὀνοιμάτε 
ποιῖαν χῳλόμαμν, Απολλώνιο 
οι ἐν ᾿Λεγναυπιχοῖς λέ: εἰ» 

ἣῥμ ̓ 



ῥῥμέῳ χῦ τυμποίγῳ ὑσὺ φηρδν 
᾿φίω Ῥῴαν ἱλάσχεδς. ἔς! ὃ 
φαρμακίδων Ὁφχὸ 
εἰ Θεοχρίτῳ; ΕΣ τιν 
ος ἐν ερίφεδος. πνὸς δὲ 

οέφεσι δορὶ Ζῷ Ὁ» ὦ; 
ἐμέν ἐν Πειεέϑῳ αἰϑέειον 
ἐῤμέον φησὶν, ὅ ὅδ, «ρυφία) χὶ 
ὑφ ΟΕ δ κίνησιν. ἀπὸ τἕὅτε Ν 
ἡ πὰς χινήσεις δ ̓Απολλών 6). 

ὄνος χαΛΕΙ, τιχὰ καὶ ἡ 
δ᾿ τῶ ΑἸ κειυᾶμη ὦπο- 

(Θ᾽ λέξις, τὸ ἐῤῥυμῦόνα, ἐκ 
“είτε τινὸς ὅσα πίω) ἰρχίω. ὧν 
οἷς λέγει ὅτι ἐσπυίϑα πὸ χϑήσι- 
μα: χὺ εἰς εὐσωτίαν ἐῤῥυμζόνα 

στὶ πμιώτατα. Ὅτι οἱ “Δαρδω- 

γᾶς, ᾿Ινδυηκὸν ἔννΘ᾽ " οἱ υδώτοι 

Δαΐρδανοι. Τρωϊχόν. Ὅπὸ Ὑ- 
δάαπης (ποταμὸς ἢ γἡ δά Ἴνϑδεὲ- 

Τοῖς ξι": ἔπι ω Κώφης ράτος “ἐσισεΐ) ριγυφρδίνης, 1140 

ΓΈ ΤΤ ΗΓ Ή ΣΙ 
κὃς ) πλωτός ὅδε ναυσὶν, εἰς ὃν 
᾿Αχεσίγης ἐμβάλλει, λοξὸς ἐμπτὸ 
σκοπέλων φερόμδμθ- " «ἑεὶ ὃ ὃ 
γωγράϑ. φησὶν. ὅ7] ̓ Αχήνης 
ἐν ὀρηεῖις ϑερινεῖς ἐἰναξαίγει πὴ- 
χες 5» ὧν οἱ μϑιὶ " πληρᾶσι μέ- 
Χρι χεῖλος τὸ ῥείϑρον, οἱ ἢ Κ' 
ὑφρχέον εἰς τὸ πεϑίον, οο)ὸ ὁ 
γησί ζουσιν δὲ αἱ πόλεις, ὡς χἡ ἐν 
Αἰγύπηῳ. ἵδρυν.) γὸ ἐπὶ χωμώ- 
σῶν. ᾿Αρῥιανὸς οὶ ὅσω φησὶν» 
ὃ Ὑσασπης εἰς τὸν ᾿Ακεσίνίων 
ἐμ(αλὼν τὸ πᾶν ὕφως, ᾿Ακεσί- 
ρίω παρξ (62) χαλόμϑρον. λέγεε 
ἢ χἡ ὅπι αἱ τειαχόντορφι 48 ̓Α- 
ΤΩΝ τειχὴ τι ϑέϊσαι, χἡ δὲ 
ζώγῶν διακομιὼ στα συμεπέή- 

τῷ ὙὝσώστῃ, γἡ ὥφϑη- 

Τῶν ὃ ̓ μέσοι ναγεσι, Σαξαι ἃ ὃ Τοξίλοι ἀνδρες; 
ἊΝ Σηήδρρι δι, 

! Πόυθυέων. μῷ 

᾿ξείης ; ὅηι δι᾽ ὕσισετοαι ἄφρια φύλλῳ, 
Τὰ πόςδξ, “ Διωνύοσϑ ϑερφίπον[ες 

; Γαργουράδει γαλθσινν 59: Δφυσοῖο ηὐνέγλζυ 

Δαιδιδηέζω Ὑπύμις τε ΑΝ δ40ς τε Μέγαρσος, 1145 “5 

Ἐλο ἐ τοῖοι πυτου μα! " Ὡΐτο 
Ὀρνύμδυοι φρορρέωσιν ἔψι" 
Πρρ- νόπον ᾿ ἐλχόμϑυοι 

χὰ ἐρεθ. Ἤμφῳδδιο 
ποτ τὴς ουρίω. 

ἯΙ! σ΄ ἤτοι τορφνένόυχεν ἐ ἐπ᾿ ᾿Ωκεδρὸν βαϑυδιίίω, 
Ἡλίζαΐθι, πουγάνοισι δυσεμξ αἿθθ. οἱ οἰωνοῖσι" 
᾿"Ἔ Τόνεχφ μὲν ᾧ φῶτες δ χεκλιείοσιν᾽ βορνιν. 

τπ40 Ἠος νεγὸ {ιχία ὅς Οορῇες ἐθγί5 [εααττγ, σα 15. ἈΓΡΈΠΓαοΙ 
{1ὰ εἰξ Ππηριἀϊ 1 {πηΐ νογοες, "τ1) ἨοτγαπΊ δατεῃ] [ Πανίοι ἜΝ 

χηράϊ! Παυϊαπί ὁ ϑεῦχ δίφιια ᾧ ΤΟΧΙΙ νιγῖ, 1:12 Τ ϑοοάγ νεγὸ 
ςοπίεααμππέμν διΐογη ἀργαίξεβ σεπίες 1729 [ Ῥεσαπθο- Ὁ βοάνγὲ «4. ἀείποερϑ : 

[150 

199 

κὶ Σ χύϑροι- 

{ Πςρο Πευ- 
κφᾳλξων. 

ΠῚ Πόμδοιράσ 

᾿Π λαυρῷ τοῖος. 

«δὰ περμοϊα Κωλίδίθ.μ α
]ης. Ι] ἑλκομκέγίω 

ἢ δήτοι. 

Ἔ ΔἰΠἰς δὴΡα, 
Τα Τάκηα, 

ΤᾺπΠΊ : γεγὶ πη ΡΟΙΎ 1105, Βάςςῃὶ οα]ζογος 66 || (σαγραγάδς ἢα01-- τδεπος 
ἴλης : Ὁ] 211 ΟΥΙΡΊΠΕΠῚΊ  πιαΐογίτη 1 715 ῬΆΪ ΟΠ ΓαΠῚ Ηγρδηΐᾳ; 
γεΠϊς, ναϊτύίαιιε Μερατγίιις, "525 Ἀ: μιά τη}: ΠΌνΙογαΠῚ : ὃ τπηοη- 

ΠΠ Ρεκοαίοσ- 
γ1771 4{- τ Ῥρ 

οοἰαιαΥΉΙ. 
ἴδ χυΐοτη Ἐπιούο 147 ῬτοΐθοΣι ργοηπγαπαπέ ἴῃ (σληρείοδηῃ ΓΕΡΊΟ- ἢ) Θαπάατ!άς 

Ο4 
: 

ΠΕΠῚ, 



200 ΔΆ ΟΝ Υ ΘΟ Υ “ Ἃ 

πθτι, 1118 Αὦ ΠῚ ται αὦ βπδς ΟοΠδϊς {ετγϑ, 11,9 Ηδο δ} 
{επ ργοιπηηξί ἢ Οσεδηυμη Ῥγοξυηος Βαδεηίειη νογείοςβ, 1179 Α 
ὦπα, νεϊοσεβ συληιν χ ἱηργεἀιπηξαγ ἀνε5: 
ΒοΠΊΪπο5 σορῃοιηϊηαπέ Δογηϊπὶ [ἀν]θ815 σαγεηξαῃ1]) 

“οπ ἡ ὃ ὃ Κώρης Ἴνδεκός ὅδι 
ποταμὸς. ὃν ὃ Ἡρω)αγὸς μϑδ 
ῃ αὐτὸς ἐν τὴ κοὐθλό σπϑϑτῳδέῳ 

βαρυτόνω: ἐμφέρει; ἡ μῷ ἐδ "σ, 
ὡς τὸ Χρύσης. ᾿Αειςοτέλης 5» 
ὥς φασιν, ἐν πέμπτῳ αἰεὶ Ἀλ΄- 
ξαάνδρε, τὸν Κωφίωα, ὡς τὸν 
Ξωλί 5 φησίν. ὃ ὁ γεωγρόφίθ» 
“δὲ διιοίως Διονυσίῳ ὠμφέρει» 
“ λίηων, Χοάαπης εἰς τὸν Κώφίω 
ἐ ἐμξαλλ4. ᾽ὸ πείλιν» ὑζ" τὸν Κώ- 
«φίω δ᾽ ̓Ινήδς, Εἰ τα ὃ Ὕσααπης, 
᾿ εἴτα ὃ ̓ Αχεσίγης, Ὁ ὕςα]θ- 
“Ὁ Ὕπανις. πὸν 2 Ὕσααπην 
πλωτὸν γήξοσιν ὃ Διονύσιος λέγᾳ. 
οἱ ὃ ποιλαμοὶ μετοιξιὺ Ζῇ Ζῷ τε Ὑ- 
πείν(Ὁ- γἡ 78 Ὕσααπε᾿ ξ 57 υ 
κείνους λέγεσιν ἐννέα, πύλεις ὃ 
ὠ κιῶς εἰς πέντε. Ὃπ γα πολλεὶ 
δ ἀντιγρόφων Τοξίλες γεθ6- 
σι τὸ ̓ Ινϑδρυκὸν ἔδυ», αλλ ὃ γεω- 
γεόν Ταξίλες γεοίφει. σε 
Ὁ α, Ὁ Τάξιλα τίω κατ᾽ σι- 
“δῷ πύλιν, μιογαλίωυ αὐτίω λέ- 
ων, 1 τὺ δαὶ μονα» ὁ ουνομωτεῖ- 

πίω" καί τνω ἄνδρα Τάξιλον 
ἱςορῶν αἱ τὴς βασιλέα, Ως λέγων 
ὅτι φιλανορώπτος αμτὸς χὶ οἱ ὀμέϊ 
«εξαμϑνοι τὸν ̓Αλέξανδρον, ἰ ἔτυ- 
γον πλειόνων ἢ ἔεοωυχαν, οιὸ Χ φϑ.- 
νουῦ τες οἱ Μαχεόδνες ἔλεον ὡς 
ἐκ χεν ᾿Αλέξανδρ Ὁ. ὃς ἐυὺ- 
γάτήσει», ἴων εγαξ (ὦ τὸν Ἴν- 
εἴδν. ἔϑυθ᾽ ἸΙνοχὸν οἱ 
τίν ὦ ἄγεια φίλα. πεὲς 
᾿ εἰχεὶ {Ὁ δ "χάφοισι Παυχωνεῖς. 
᾿Ινοϊοὶ "ὃ χὴ οἱ Γαργαιρίοδδω.. ὃς 
Διονύσε καλές ϑεροπονἼας᾽ πο, 
φησὶ, χευσὸν καιτειφέρεσιν ὃ Ἵ- 

παν!ς ΤῈ ποτεικκὸς ὃ χ᾿ ἀνωτέρω 
ῥηϑεὶς, χὺ ὃ Μάγαρσξν, λώ- 
(εότειτοι ποταμυ, ὑπὸ Ἤμωδᾷ 

Ἷ 
{σι (3 γ6 ἱρίαπη ὃς ὃς 

ἣ 

ὅρές φρρρῥῥονῆες. δ) τίω Γαβίηι 
οἷδω χύεαν», ποὺς νύτον εἰς 
τοογεαφέϊή, Κωλιασῶ νῆσον Τετ΄ 
πελσνλλάρδ ἢ Κωλίσαω τε ἢ 
συλλάξως χτί συϊκοπήν. ἰὼ κχὶ 
τρονεναϊ κέναι εἰς τὸν ᾿Ωχεοινὸν 
φησὶν, εἷς ὅσ᾽ ἀυτὲ νησιζομϑό 
τὺ ϑυσέμρατον οἰων οἷς Ω λέγει ̓ 
τὸ χ, καιλεϊῶτα ἢ Ασρνιν. Ζῶτο ὃ. 
ἢ δια τὸ ̓ϑρμρῖς ἡλίξαῖθ᾽ γί 
ὄξιν ἡ ἣ δοῦτι αὐτὴ φεϑτη Ὥ 
τιό ὁλίῳ βατή. διὸ Ὁ, 5 φέ Ὁ} 
εϑισί πὶ ἢϊωὰ πίω τὸ ἡλίε ϑέρε 
μΐω ἐ ἐκεῖ φρῶτον ὠνατέλλονἼ Θ᾽ ' 
᾿Ἴσέον ἢ ὅτι ̓ Αρρνις ὃ πύπθ᾽ ὦ ζῶο 
λέγετε διαὶ «5 "ἰ. ιὦ ἢ δωματ ἢ 
τὸν "ἢ δὶ 5 ὁ λέγῶς αὐτίως 
εἴγε ὃ »Δυκόφρων" ̓ Αορνύν πινώ λξ 
γει λίμωνω. χα «ῥεὶ τίωδ ̓ Αδια-, 
Εἰωϊωὶ ο] "ἐκ τί) ῥηϑαζ πρὸ 
πότων οὐ ον ἱσορεί τοί τ ὄνομα ᾿δῇ 

ζόμδμον " Αὐργον» εἷς ἀεθριροΝ, ἀξα- 
709 ὅ πνεύμω φιορφποιὸν 
να διδόμϑιρον: ,μικρόν: τι χαφι δὲν 
χοντοιχλῶ ταὶ κάτω ὑφ᾽ 5 φϑεὶ 

θεταλ εἴτι τυχὸν ὀσφρήσεται" 

χᾷν ἐσχκεσιέννυτο, φασὶ ». τὸ ποιᾷ 
τον πνεόμα, ἔξω, ἐκ ὧν οἰκί ὃ 
ὃ τόπ Ὁ. ὅμοιον ϑέπ καὶ ἐν ἷε ι 
εῳπόλει τὴς Ασίας πνεύμω ἱ ἱσο- 
ρέϊ τολ, Ὁ πάντα πο ὀσφραανό 

υᾶρα φϑεί (4 πλίω) τυ ἐυνό χων 
λέλέτοι ΠῚ Χὺ πέτρα" τὶς ᾿Αορνῷ ᾿ Ἂ 

“«ἑεὶ τῶ νόίαν, Ἡ αἷῷ ὃ Ἡρα- ΝᾺ 
χλὴς εὖ ἜΤ ΠΑΛΩΝ εἰς πχεὶς 
ἀπεχρέῶη, ἐξανδρῖ3- ὃ " ΚΝ 
μίαν ἂλε ΠΣ γει ταύτης ἢ 
τῆς ̓ Αὔργε πες ῥίζας ὃ ̓ Ινδὸς πον 
τειμιὃς ὑπορῥέειν λέγεται. “σὺ ὃ 
ῥηϑέντας εἴὐο χβυσοφόρφις ποτα 
μᾶς. πὸν Ὕπανιν χὶ τὸν Μάτ 
γαρσον, φασὶν ἐἰΖιύόντας δ'Ψ!' Ἢτ᾽ 

μωδῶν᾽ 
ἣν 

χ) 

ΟἹ 



Μ ὀρέων, ἅαἷ» εἰνωτέρω Ἢ- 
ἔφη ὅς. ὃ ἙΑβροιιΑανν 

β ἰζεῶχ, κὶ κρυξέν)ας ἐφ᾽ ἱχῷ- 
ΞΈΔΙ ἐνοδοδομᾶμες. πο- 
λὺς ἢ ἐν τοῖς ἱσοείαις ὃ ̓ Ἰνδὲ- 
χὸς Ὕπανις. οἱείςη ΜΝ γὸ, φασὶν, 
ἡ πέραν ἀυτὸ, χὴ οἱ δόντα ὦ, 

μύρμηκας ς ἀυτξ πε λέγοντα εἰ). 
χὴ) ἄλλα ἢ πολλὰ τόπῳ φρ9- 

ξερᾳσίον ται. 'φασὶ δὲ κὶ τὸν᾽᾿ Α- 
μι οΥΆ μέχοις ὠτὸς ἐλϑον- 

β τᾶ, περαιτέρω κωλυϑύμδεμ τρϑῇ- 
ϑᾶν», μαντείοις 75 προσέχον Το» 

ῤ ΓΥ δρχὶ πὸ ἐπαγρρεῦσαι τίω ςρα- 
πᾶν. οἱ δὲ “περαιτέρω Τῷ Ὕ πειί- 
γιδ» ἐρέϊνόν φάσι τρῦϑειν 
πἴχοι χὶ εἰς Γάγγίω, ὅγῃνα 
Γάγγίω ὠέτεςον ΠΝ Ἅ2: τί) οἷ- 

χρβοίω, πύτα δ ἱφορᾶσιν, ἐκ 
δ᾽ Ἢ μωδῶν ὀρέων κατεφνύμε- 
γον, ΠΝ ὃν δαὔτερεν τῇ λέλρισι 

Ἱ τὸν Ἰνδὸν, [ χεΐτον Ὁ Ζεταρ- 
τὸν Ἴρρον χὺ Νᾶλον. φασὶ ἢ χὰ τ 
ποταμὸς τοῦ ἀξιολογωτατεςε εἰσ- 

ἡ (ἄλλειν εἰς τὸν Ἰνδὸν». ὧν ὕςε- 
ον ἘὮ τὸν Ὕπενιν ̓  ὅς ποίγ τας 
ὁ ἸΙνοὸς παρᾳλαζῶν, ὥς φήσιν 
Ἰρῥιανὸο; χἡ τὴ ἐπωνυμίᾳ χρα- 

ἡπήσας, ὀκδιρδδὶ ἐς ϑάλαοσων. τὸ 
ἡ δ᾽ αὐτὸ πείοειν λέγρισι χὺ τὸν Τί- 
δαν ὑῶν ἄλλων πολλῶν ποτα. 

ὃ χὴ ἐν τὸ ὡκξολὴ Παστγειν 

β Ἐςι δὲ τις ϑνηστὺς 

Ἰχῶρθ. τιμεις τε ὦ " 

80 3: 

Θι ὑρσοι ἡ 

͵ Ζωκηρές Σ᾿ Ἑλιρές πε πολυ 

; Νι 

ΠΡ ΨΤΉ ΤΗΣ ΤΥΟΣ: 

καλές, οἵα μὴ ὡ πλιᾶν, λλ᾽ ἧς 
εἰπέιν παντιῖον Τίγειν. Ἰςέον 
ὅτι ΧΙ! τὸν Ἡρόϑδ]ον χἡ Σκυϑι- 
χὸς ποτοι ῥοῦς τις ὄξὶ, λόγόμϑρμ- 
Ὑπω!ς. ἀνατέλλων ὁ λίμνης 

μεγίλης, ἧτις λέγεῦ μήτηρ Ὑ- 
πεῖν (0). κα δὴ δηλαὴ κ Μαῶ- 
τις μήτηρ Τὰ Εὐξείνε. λέγει ἢ) ὃ 
οὐτὸς χἡ ὅτι πέριξ Τὰ Σκυδικξ 
τἔτε ποτ το νέμοντα, ἵσποι 

ἄγειοι λῴυχοί. χὶ ὅτι κρήνη ὧμ- 
οἷ ἴωσιν εἰς αὐτίω) ὅχω πικροὶ, 
ὥςς οπαρνᾷ τὸν Ὕσπων!ν, χἡ ταῦ - 
χα ὅκ ὀλίγον ὄνται ποταςόν. τὸν 
2 Ἰνδὸν ποταμὸν Φυφυύς ὦτά ζΥ 
φασὶ χἡ ὑῷρ ,πεντήκονγα, φειδῦας, 
ὅτε πληρωϑείη. τὸ 5. ἐλάχιςον 
εἰς ἐπέ. τῶτον λέγεται ζεῦξαι 
πλοίοις ᾿Αλέξανδ» Ὁ», ἡ Ἡφαιεΐω- 

"ΟΡ γεφυρώσευἼθ". ᾿Αῤῥιαγὸς 
σέ φησιν ὅτι ἵνώ ἐΣ ςεγότα] Θ᾽ ὃ ὃ 
νοὸς, τ “ φειοδγες «δέ χοισιν᾿ ̓ οὐτῷ 
αἱ ὄχϑεμ᾽ ἵνα 3 πλατύταθ᾽", 
χὶ ἑκατόν. πὸ ἢ Ἤκιωσὸν ὅ ὁρφς5 
ὁ χὶ πληϑυωτικὼς λέγετω πεὶ Ἢ- 
μιωσδαὶ, χὺ «πεὺς ᾿αυτῷ ὅξι πὸ Ὡ 
κεανῷ, τινὲς τῇ! παλαιῶν τϑφπαι- 

ἐφξιυήοισιν, ὡς πρρείφηζ). πολλὴ 
ὃ ἔλατῃ γἡ παϊκη Ω κέδρ (Ὁ: πε- 
εεὶ τὸ Ἢ κωσιὰ, κἡ φελέχῃ ναμ- 
πηγήσιμα. 

εὔρβοιτέω το; Γαγγίω 
ἷερρο; ὃν ποτε Βακ χΘ. 

ἸΘυμφώνων ἐπούτησεν, τ᾽ π)λάοσον Γ Σ ἁξΩ) 
; Λίυαχων γε ξαδὺς Ε ες ἀὐστιδοις,, ἐς ὃ σιδηρον 1155 

᾿μαιμῴων", (ἃ εἰς ατείρημου διρ οι όν των» 
γνάμϊης ἐλίγοιο, 

᾿ΤῆμΟ. ὃ τ “ ἀφραᾳδίησι ϑεθ" “Ἴ αἰκμκῷᾷ πρθξώ ι 

ἡ. Τένεχα ̓  ἸΝυοσοΐων ἴδ ἐφημάξδρη» κἐλάνϑον, 
Κύσμῳ δι, ἐσήσθ)μ» (ω: γῆς υἱώσιν Ὁ ρϑ, 

] Αὐπρ: σ᾿ όπαύτε φύλοῳ “1 κελαινῶν "ώλεσεν Ἵν δῶν, }} ἐς.» 
α πόῤτο ΙΙόο 

3 Ημῳ- 

20ΟῚ 

ἥς (τ 
᾿᾿ ὐτέτεσει. 
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ἢ ἐρύστες. 

ἢ ΤΡεβα:. 

Ἕλκεται ἢ ηώοιο μέγα ῥς ῥ((0.᾽ Ωκεδμοῖο. ᾿ 
Ἠμῳδῶν ὁ ορέων ἐπεθήσοι», Ὁ « ἼΣΑ, πέζαν᾽ ΟΝ 

Ἔνϑω δὺο ςήλας ᾿ φήσεις πἶθα τερμαία γοϑης.) τό 

Καϊηγαλόων μλ" Ὑ αεὐμῳ χῳτύλυϑεν ἰσμάμοῖνς ̓  

τι: ἘΠ δυέεπι αυϊάδηι πγαπάπις ρου Πα ργορα δη 
173 Ὁ οοι5 ΠΟηογαΐ5 ἃς (βοεῦ, Π4ΈΕη} Οἰπὶ Βαοοαβ 5:1 
ΟἈΪον (, φαιητι πλαζαγεηταν 4! ΘΠ} ΤΉΟ]]65. δ᾿ 5: Μαπαάαπὶ ἢ 
ῬυΙά65 1ῃ οἴγρθος, 1πΠ επίθπι νερὸ "6 ΤΉγΡΗ͂ ρυοτπηρενεηΐ, δὲ 
1η (ρίγατη ἀγαοομυπι, 51 Βαϊξεΐχια ὃς σαργθοῖ Ποχιοίδο 
ττ78 Ἄπης οαπὴ ργδς {ἘΠ ΕΠΕ14, ἀεἰ ἀείρεχεναηξ (επιηι. 9.0 
οὗγεπι Νυήβαμα φυϊάεπι νυἱρὸ ἐϊκεγαηξ να, "69 Περογὰὸ δι 
ἕξι σαἸεῦγανιιπέ οὐ [|θεγ15 οὐρα [ ίδογα 1 ογηηῖα. ὑ"6: ἰς ψεὶῖ 
πιυδηάο ρεπίεβ πἰσγογαπα ἀεθεϊϊαν!ε [πάἀονιηη, 1165 Ἐτηοος τη 
ες ΔάΠΠΈ, ηπογαπι {πὰ ταάϊοε 1163 Ψοἰνϊξαγ οὐἰθπία]ς ἰηρθηδ τῇ 
Οὐεληῖ. “755 1101 ἀπαδιι5 ΠΟΙ πατη15 ρο ΠΕ 51η Πη Ριι5 ἔεγτδς. τό 5 Ὲ 
ὨΪΐλης { «α Πιιεηέαπι γε Π{ππεη]. ͵ 

Ὅπ ὃ Θηξαὶ- Διόνυσθ-. 
σὺ κελοωινὰς Ἰνδὰς ὀλέσοις ἐν- 
τιφοῖν τοις αὐτῷ, δύο ςήλας ἔφησε 
αἰεὶ ποὶ τῆς γὴς τέρματα “τ 
αὖϑις καγκῳλύων, ὅ ὅδ; χαίρων; 
εἰς Θήξα, ἐπεαῦλϑε. Καὶ ὅρᾳ 
ὅτι ὥς εἷ κυαρέες ἀγλωχοῦ ἃ εἰ - 
“τὸ Ἰόσ Αἰϑίοπας, ὅτως ἐνταδ- 
δ ὸΩ κελαινὰς ἐπε τοῦ ̓ Ινδές. 

ἰαντοι 9 πείντως γἡ ὅτοι χυά- 
νέοι οἱ λέγε στα; ἔαρ, ὥς ὃ Δ,ο- 
γύσι 6. φϑείσας ἔφη9 χέθα " κυω- 
νέόσιν. ΕἾ τῶ «δ)ηγεὶ τοῦ ὁ ὅπως 
ϑυμαλνον]θ- ὁ ἀνπϑ, ἤγουν ϑυμύ- 
μῆδα, αἱ υδὲἔ νεξεῖδες τῶς Ῥάκ- 
ὑχρς εἰς ἐἰασίσως ἠλλόοσον)ο, ἐς 
Ὁ σίδηρον οἵ “ππροῤῥηϑέν]ες ούρ- 
Ἂν οἱ ζωςῆρες 5), ἢ οἱ τὴς ελί- 
» (ἤτοι τὴς ἀὐπέλε) ἕλικες, 
εἰς δρωκέντων απειρήμιατε, ὃ ὅδι 
απεῖρας, δὁλκές. ὅϑεν ἢ σπειρὃν 
λέγε) πὸ στα ργανεν, χ) σπέϊρον 

δνομάζετεωι τὸ εἰς ζῶτο χρησιειρύον 
ὕφασμα, τὸν ἢ χϑον ὃν ὃ Διο- 

νύσιθ᾽- ουμαίγων ἐπούτησε, ὅπη" 
τὸν χὺ σιμήενα, χφλᾶ, χὺ ἱερόν 
λέγων ὅ πὸ τοιδτιΘ- τίσ. Νυσ- 

συν, ὁδὸς ἐχλήϑη,, ἥπς αδεὶ 7 
Γάγγίω δξὶν, ἐπὸ τῆς ᾿Αῤῥαι 
κὴς Νύσης χληϑέι σοι, εἰφ᾽ ἡφ' 
αὐτὸς ὃ Διεόνυσθ» ἜΘΘΝ 
κε. Νύωα ἢ. χτὶ τὸν γεωγρῥ 
φον, πόλις ἐν Ἰνδῦᾳ, κτίσμιει Δ Δ 
γύσε,γἡ ὅρος! αὐτόδι Μηεός. ὅ οϑ 

ποὶς μύϑοις μηρφραφὴς δ ἢ 
μίϑη Διόνυσῷ»-. Ἤφ 61 
αἴξί πε τίυ) ΑἸγυῆῆον τόν μὲ 
στον πελεσφορεΐ, λύγων, δ 

4 : Ζάς τὸν Διύγυσον εἰς τὸν 
. ον ἀἰνεῤῥαψατο, οισεμαῆ 
“Νύοσαν τίω δ᾽ Αἰγύηῆε ὅς 
ἄμπελος δὲ (ὥς φησιν ὃ γα 
φΘ"), αὐτόν ὅ τελεσίχαρσί 
ὠποῤῥίει γ ὃ βύδις πεὶν ἣ “ὃ 
κῴσῃ, δὶ πόῦ ἀροίω ὑμέβ 
εἰσὶ δὲ χὰ ἄλλαι Νύωτα, ὧν 
γἡ «δεὶ Θρῴκην, ἧς ἐαημονάί 
“Ὅμηρ᾽ ἐ ἐν τοῖς «δε Λυκέργι 
Τῷ Ἡσδωνδ, χῇ αδεὺ ποὺς Ὑροίνᾳ 
«δὲ Νύκτα τὴς δξὶ, Ὁ κώμη αὐτόϑε, 
ΝΝυνασειξων, ἡὁ ανὶ ν ΧΑΡΟΝ ̓  β 

Ἂ πλήσιον οἱ ἐς ἐεἴς ἐ[κοιμώυϑ , 
ἀποήεσιν ἐξ ὀνείρων τοὺς γ0- 

σοί; πος “πεωπείας, τοῖς “ἢ 
ἄγοιε, 



“Ψὰ 

οὐ ἀδυθ᾽ ὃ, τότ᾽ δξὶ» κἡ 
᾿ὀλέϑρι», ᾿Αῤῥιαγὸς δὲ Ὶ 
γε: χὺ ὅτι κιοσὸφ» ἄλλῃ τὴς Ἢνδε- 
χἧς γὴς μὴ φυύμϑυ!.. οᾧ 
Νυασώοις φύεϑ᾽" 
Νυασοῦδον ὄρος τὸν Μηφθν ἐλϑύν- 
Τες οἱ Μακεδόνες» ἡδέως τὸν σ- 
σύν εἶδον, χἡ σεφαίνες, σποὴ ἐπ᾿ 

ἐποιοιμῦτο, γἡ ὅτι Νυασιίων 
ρίσβεις σὸν ᾿Αλέξανδρον ἐν ὅ- 
πλοῖς ἰδογ7ες χεκονιμδον ἐν τὴς 
δδοΐ, ἐϑοίμξησείν τε τω ὄψιν», 
γὴ πεσύγγες εἰς γώ. ὀπὶ πολυ σι- 

Σ ἔχον. Ἰςέον δὲ ὃ 7) ἔλινος 
ἱπέλος κέ ἢ μϑρ χἡ παρ᾽ ἄλ- 

λοῖς,, “κέ δὲ γένεος παρῷ σὸ 
ἐλινύειν. ὅ ὅριν ἀρ γεὶν» γἡ φολαί- 
Εἰ. δ τῇ ὃ ὃ οἶγ Θ᾽ Διόνυσος αὖ- 
Ὁ. εἰδέναι 5 χεὴ κὴ ὅτι πινὲς 
πιῦτα τοὶ αἷεὶ Διονύσε, χαϑοὶ 
χἡ τὸ “πὸ αἷεὶ ἡ Ηρφχλέες, ἀπιςεῖ φα- 
σι ὴ μυϑώση, Ὁ κολακείας α ἄνα- 
πλάσμωτα. πάντων 7 φασὶ, πεὶ 
ἈΠ! τὸν «τεσ ἐὸν " Περμηϑέως 
ἀὐοθεμήων ὁ ων τῷ ἃ ἀρκτώῳ μωξ- 
ὡς Καυκάσῳ, οἱ Μακεδόνες χκο- 
λακχείᾳ, ΤᾺ «ρὸς πὸν ᾿Αλέξων- 
δέον, μετέϑηχάν λόγῳ τὸν 
Καύχασον εἰς τίω) ἑῴαν ϑώλασῷ, 
"αλέσαγιες Καύκασον Ὁ ὅρη πινοὶ ς- 
κεῖ Ἰνε)χά.. οἱ δι αὐτοὶ κόλαχες 
χαὶ τί απήλομον ἱερὸν ἐν Παροπα- “ἧ 
μισοζεῖδας 
μ᾿ 

᾿Αλεξαγόρῳ “δι- 
ὕύον]ες; Πρρμηδέως δεσμοτή- “ 
" αὐτὸ ἰπέφαινον. , τὸν ἜΣ 
έα ἐλϑὲν ἐκέϊ ἔλεγον εἰς 

, ( Πεφμηϑέως" ἐνα δμε- “ἣ 
φεὸς͵ τὸν λύγογ, χὺ 

'ν αὐ τόδι βὲς ἐἴχεχαυ υϑνας ὗ Ὡ 
ἄλλον, τὸ 15 ἩελαλεΌΣ 

Θνησὺ;" ἐῶν" 

Ι 

χὰ ὅπῃ εἰς τὸ 

οὐ ΠΕΡΙΗΓΉΣΙΣ,. 
’ 

σημίον. ὡςς πότῳ τῷ «λόγῳ ἐφ᾽ 
ἑκατέρας Τέρριονας γὴς ἐλϑῖν 
τὸν “Ηρᾳχλέξα, χὶ Ἐὼ χἡ τὸν ̓ Α- 
λέξανδρον δαὶ ἕῶτο χτὶ χοῦ κό- 
λάχας ἅκ, ἀπεοικότα 6716 Τῷ Ἡ- 
ἐαχλί, ἀλλ᾽ ἐδὲ μὰ ὁ δὲ ΚΙ 
Διογύσε, ε[)οὲ τὲ χὺ οὐ τὸν ὁμοίως 
ὠκείγοις ἀτοση σοι. κὴ οἱ ΠῚ 
παλομοὶ ταῦτα. εἰ “έτὶ "χεὴ ὥε9- 
πείϊξεμ τοῖς κόλαξιν, ὀυφνέςε- 

δον ἰδ εἰς κολακείαν τὸ με τοια ὅ- 
τα πλάτν, ἐλλὲὰ μᾶλλον ὑποςς" 

νουῦ τῷ" Ηραχλέι Διονύσῳ 
ποὺς ὡκιείημμίας, ὡς ὧν δοκοίη ὃ χο- 
λώκαυθμῆμ- ᾿Αλέξανδρρ᾽ εἰς 
τοιότες ἰφικέδνς τόπες, εἰς ὃς 
ὁδὲ ἡ Ηρᾳκλῆς, ἀδὲ Διόνυσος» οἱ 
“Ὁ Διός. οἱ δ σὐτοὶ κόλαχες9 

χα τῷ παλαμὲς, χὶ Κανχώσον 
ὠνύμαξ διμοῦ τόν τε ΤΙαροπαάμι- 
σὸν, χ) τὸ Ἢ μμωοίδν, αὶ τὸ Ἔ- 
μιαμογ. πεὶ ̓ Ινοοχοὶ ὁ ὁρή. Ὅρᾳ 5 
κόμπον ᾿Ελλίωικὸν, ὡς αὶ φϑοὶ- 
σαντες εἰπομῆρ, ἐὰν ς ἑἙλλέ- 
δι᾿ ἦ ΤᾺ Ἡρακλῆς κἡ Διόγυσος., 
οἱ τόὺ τὴς γῆς εἰνδιροιγαιδίοως, πε- 
εὐνιϑύντες Τέρμονας. ᾿Αβρῥιαψὸς ᾿ μ) 
τάδε “γγρῴφει «ἰξὶ τῆς εἰς Ἰνδὸς ζῶ 
Διογύσε φρο τείας. , Διόνυσον 
« πολεμῇ σοι Ἰνοδὶς λόγος, ὅςης 
.Ἂ ὧχῃ ὃ ὀπὴ νυν «ραταὔσας 
. Αιρύνυσθ᾽. ὅ γὼ δὴ ῥᾷον εὖ- 
. ῥἂᾶν οἱ κεῖ ὅτε τὸν Θηξαῖον 

τὸν Τῆς Σεμέλης Τὴς Καάσμε, 
᾿ εὖτε ὁ ἂν ᾿Αϑϑμαϊοι ἐν τοῖς τε- 
“ χλετος Διὸς χαὶ Κόρης σεῦϊσια 

σέζξεσιν, ἅ μίω) ὅδ αἴλλον ὅ- 
ς Φαμοῦ Διόνυσον ἀρήϊα ὅπλᾳ 
“ ςγ»δεδυχότα. 

᾿ οχόρσι ζ ἈΠ) γχῖαν ̓ ωδτοιποι ἄνδρες “ἔασιν. Τ166 
Ἄλλοι σι ΝΑ Ω ἔνῦου χοτ᾿ ἡπείρες " ἀλῴωντοι 
Μύυρμοι. Ὁ ἐς ἘΠ ἄν τις ἀξαφραδέως αγρορόζσοι 

ὁ μένοι ὃ ὅτοι βέα πόρπου δυούδιν το» 
» 
υ- 
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204 ΔΥ ΤΟΣΝΕ ὙἹΣΞ ΒΌΡΈΕ ᾿ 

Αὐποὶ γὸ ὦ πρῴ σπου" ϑεμείλια ᾿ ποργώστίμτο: 1170 

Κα βαϑυὺ οἷμον ἐδηξλυ ἀμητρήτοιο ὁτολοῥοσης ἢ Ἅ 

ΑΑὐποὶ σι ἐμπεδα σύῤτω βίῳ διετεκ μην ἴον : Ἵ 

ἼΑς “ρα φχῳκοίνορϊες ᾿ ὀκληρώστμαο δι ἐγφς ᾧ κ᾿ 

ἢ ποτεύ μοι». ἽΜοΙραν ἐχήν ̓" πόνποιο ἃ ἡπείθριο βαϑείης. ," 

' 7 τῷ ρα ὦ ὠλλοίζω ῥυσμνῦ φύσιν ἔγλασ ἐχοίςη 

ἀμ Ὁ Ἀτ λδιυνυή πε ἢ τ οἰργινοφοσου πετυκἴαιν τ176 

Ἢ ὅ), νελαινοτερὴ " ἡ δι’ ἀμφοπέεων ᾿᾿ λέχε μθρῷ ,, 

Ἰ)άνθεσι. ἸΑλλὴη “ῆ [ΟΣ Έ ̓ Αοσυρέης ὀνϑδαιΓκλη "95 ἄνϑει μάλ͵θ». ᾿ 

ἘΓ ἼΑλλαι δι᾿ ἀλλοῖαι. 77 πὼς γὺ μέγας ἐφράσοι ἴο Ζ6...Ὁ 

Οὕτως ἀνιϑοώ ποις ἕτερρίϊω πόρτο τετυκίῳ. ΙΤιός 
Υ Ὶ 

μ 

τιό6 Το αυϊάειι ΡεΡ ΟΥ̓ῬΕΙῚ (πηπαῖ [ ργβοοῖρα! ]} ῬορΪ {πη 

1161 ΔΤ δαίοιη, Πῖς ἃς 1Π|0 ρει οοπειπεηξεβ ναραηηῦ να 68 Τηηῇ 

ΤΟΙ, 4005 ΠΕΠΊΟ ρενίρίοιις πλοπηογανεριε 569 Μοτία!!ς ι- Πὲ 

(ΟἹ 1 αιξεμι Ὁ [μοδ οπιηΐα ροῖπηί. 79 Τρῇ δπιπὶ ΘΠ14Πὴ ΡΥΙΠ 

ξαηάαπηοηΐα τογηαγαηξ, [γοξαπάλγαπε ξεγύδηι, αι εἰς ξαπήα “ 

τὰ πὴ αἰίαγασι τεταπι οαπηΐαπι} 77) Δίαμε ργοξαπόδιι νάπη οἰἶα 

ἀεμαηξ ἱπιηιεηῇ πλγὶς : 1672 Τρῇ, ᾿παυδπλ, {τα 1118, [ἢγτη18] οπῖ 

ηἷα νἱξα Πσπαγπηΐ, "73 5ιάογα αΠ ΠρεγΠΕ : εἰ δαιογαμε δαΐεαι ὉΠ 

οὐΐχας 174. Ῥαγέθπι Πα ΕΓ τηατγῖς, ὃς σοητηοηί5 ναίταυ. "75 Αὐσδῦ 

οἴἴδπι ἀϊγογίαπι ἔοσπηα παίαγαῃι ἰοτγετα εξ φιοίδεί. 1115 Ουᾶ 

ἄδηγ εηΐπι αἰδάφις ὅκ σαπά!άα ἴνεὶ ΔΡΡΊ 664] εἰς, 177 Ουκάμῃ 

νεγὸ πἰρτίου : φαδάηι ΔΊ ΑΓ ΠῚ (Οττΐὰ αἱ ἰογπηδηι : χα8 
ἘΠ 

ἦ δἰπορίοσ, ἡ ΑΠγΥῖδο ΠΟ ΠΠ1}15 ΒΟΥ ταδτίο : 1119. ΑἸϊα Ἰέθπι ἀϊνονία : 1 

ὙΟΡΊο 6177] : πόδες - τι8ο Ὁ; ΣΥΝ ΝΣ Ξ ὃ 

ΠΣ δόμος νον πλᾶρηι5 ἀδογον Ταριζεν, δΠ τς σις δοηγηϊθα8 ἀπ ρα ΟΠ ' 

Ῥὲνρι [)10πγ- ἀὐϊὰ (πηΐ. 
Μο «Α( γυῖα ; 
ϊοῖτπτ, 

ν᾽ ΝΠ 

ν. 772. ἽὍπ κἡ ἐνταῦϑα τὸ τῆς ἱσοείας σὶ τὸν ἡ τεὶ τὴς γῦς Φεὰτ 

ὁμολογῶν συνοηήικον, τόσ ὑρ- ϑεμέλια τοργώσοιδσζ, ἡ) βωϑυ 

πώτες χτὶ γίοῦ ἄνδρας μόνας λές οἶμον δῆξωμ ὠμεδήτε ϑωλώι 
" 7 . Ἀγ -ἘῸ Ἢ ν᾿ πὸ , ᾿ ὰ 

γε! αἰειηγήσειδας τόσ γὸ ἀλλές, σης, Ὁ τί βίῳ ἔμπεδα, παν 

οἱ ἔνϑευ ἡ ἔνϑω χα πος ἡσεῖ- «μα τεκμήεαδτα, ἀφρώ «δεαχῃ 
ο ᾽ὔ 2 ὃξ ͵ ΕΝ 

ἔϑις πλανῶνται μνείοι; τίς ὧν» ναντα " τληρώσατα Τε ἐχώσι 
ΕῚ Ι ᾿ ,ὔ 5 Τὴ δ Ω 5 ἢ ὡ 

φησὶν. ὠειφραδέως αἰγρραϊσοι, ΦἥΓ ἀσέφων μοιεαν γῆς ὮΝ 
σγητὸς ὧν, ϑεὸς ὃ μόν Θ᾽ πάντα λώήης ᾿ δὲν κἡ καὶ τόσ 
«“ ΄ Φ» Ἀ ν , Δ ἮΝ 

ῥᾶα δια). εἰπε μαϑημωτικίωδ εας τοῦ διαλωχόνταρ τίω γί, 
’ , 4} 5. Ε] Ὁ ΐ 

φυσιολομαν κΧ) σϑολογίαν τιν ΟἿ ἀλλίω ἀλλαχοῦ, φησὶ, γὼ ΟΝ 

“εὶς σροσφόρως τῷ χῳρῷ» κἡ «ἡ φύσιν ἔἘλάχεν. ἡ υδὲ ὃ λό, 
» ", , ΄ ᾿ῊΝ ͵ ᾽ν Ν Ἀ «(ἃ 

εἰς ἔννοιαν ππρφτίω σεμνότητι Θ᾽ κχἡ ὠργινόεοσα πίω μορφίαδ, ἡ 3 

χαταπούων πίω αξοιήγησιγ, φη- ὑμαψτέξοιν ἢ ἢ μέση ἀμφοτέρα Ἃ ἐλ 

᾽ν 

᾿ 
ΘᾺ 



ΤΠ ΟΡΕΙΚΗ Ἡ ὩΣ, ὦ. 

ἄλλη ἢ ἡ) μιλτώδης, Ἃς ἄλλη εἷλ- 
λοία. ἕτω ὦ, φησὶν; ὃ Ζαὺς ς- 
φρῴσειτο. ἐφ᾿ οἷς γγωαατόνόμε- 

οψ. λέγει, Οὕτως ἀνορώποις ἡ ἐ- 
σερρῖα πών]α τέτυκ.}). τὺ ἔςσι τὸ- 
τὸ ἔν ἢ ἢ πέμηϊον Δίο- 
γισί ῳ γνωμιχόν., Ὅρα δ᾽ ὅτ) ων 
τοῖ, ἔμπεδα πείν τοι πεὶ χα τὸν 
βίον πεκμἤφαν]ο,ἄςρα δ)αχρίναν- 
70: ἄςροις πίω ὧν ε[κοσμίων αἰ- 
γαν ὃ Διονύσιον: ἀνετίϑυσι. τὺ ἢ 
ποργώσειδνς, ἐξ “Ομήρε εἴλησῆαι, 
[ «δηλοῖ χὸ αδειϊοφ ας. τὸ ΠῚ 

εἰργνύξοσων, γεάφετωι χἡ ἩΤῚ 
Λόξαστυ, εἰ)οὶ σὰ λάμεσα, ΠΩ 
σοι χείων ἦτλνὼνς ὅτω γὸ χὸ τὸ 
γίδον, λίι τὸν πναϊμεογοι: 
πλαάϊμωονα. φασὶν οἱ ᾿Αἥικοί. τά- 

᾿) χὺ αἱ ἀφγίλαι τὰ ὑσύγομα 
οἰκήματα ἐν τὴς τοιούτῳς πα- 

ρωνομμαϊὅϑησειν λέξεως, ὡς Τὰς Τοι- 
αὐτῃς γὴς μάλιςαι ὀυϑέτως ἐ ἐχὅ- 
σης δ)εὰ πίω) φεγανύτη ται, «ξὸς 
κατϑγασίαν τοιαύτης οἰκήσεως, 
τί ὃ μίλτον αὐειφρφζων, ἂν- 
50." λέγει ᾿Αασυείης γὴς, ἐἰν- 
πὴ Τὰ “Ξιγωπιχὴς. ᾿Ασυοία »ὺ, 
ΧΤΙ τὸν Πστοα ἣ «ἰξὶ Σινώ- 
πον γῆ χῊ Εὔξεινον; ὡς ὠξφεί- 
ρηἧ. αὐτὸ καὶ ζῷτο Σινωπικὴ ἡ 
μίλ]- λίγ), χΤί γόῦ παλαιὸς, 
ἅ σι πὸ αὐτύδι νεὼς, ἰλλοὶ 
ἐὺ τὸ ὑκέ φεὴς “5 ἐμπόρων 
κρτείγεδνς. εδγοὶ Τῦτο ὃ πεί;χα χὰ σι- 
να πί δον ἀφϑεερνῖες οἱ 7ε- 
χΐτω τὸ τοιῦτον χρῶμα φασίν, 
Τὴ ὃ, Σινγωπιχὰ μίλτῳ ἐγώμωλ- 
λον ἄγοι χἡ τίυδ ᾿Ιξηεικίω) λί- 
“γύσινγ. 

ΕΥ μᾷ δι ἥπάορί ω ᾧ Ἴ εἰν ἁλὶ “οῆρετε γῆι, 
Ὑδατώ τ ̓ Ωκεθιυοῖο, ΩΝ ̓ἵερα χὔματα πῦνΐρ, 
Καὶ ποτοιμοὶ; κρίωῶαι σε, ἃ 1 ὕρεα βηουσγενΐα. 
"Σ᾽ Ὁ ποίσης Α ὶ ἐπέδιροιμον. οἶδμῳ, οὐουλριοσης, 

»" Ἤδη σι ἡπείξων σχολιὸν πύρρν" ἀλλά μϑι ὕμνων 

Αὐνδῷ ἐκ μαγείρων ἀνπωξί(ν ἐξ ὠμφιξή. 1186 

κιδὴ Ὸς δ} σΟμΕΠεηΐθ5, ὅς 4185 1Π ΠΊΔΓΙ Ε[{15 γαϊθίς τη( 1. 
185 Ἰ]ηάσαις ΟὐοΔη1, ὅς [Ἀοτὰ Πυεηΐδ ροηΐ!, [Ὡλογῖ5 Μεαιτογγδηεὶ.] 

1183 Ἐς ἤμν!, ἰοπίέίψαιε ὅς πιοηΐεϑβ (αἰταοῇ. [νε] οἰ νΟ ἢ] 85 Τλπη 
ΘΩΪΠῚ ἑοΐΠΙς ἀπ επη ῬΕΓΟΌΣΓΙ ΟὨΓΓΠῚ ΤΠη4γ18, 1155 Τ1ΠῈ ΘΕΆ σοη- 
Ἐποηΐπιπι τογασιιπὶ Ποχυοίῃ [Π ΠῸΟΙβΏ1] νΙΑΠΑ: ἂἵ ΠΉΙΙ (δῖ 

τηϊπιπι "55 ΠΡ ἃ ἀἰν!5 εἴϊο ἄρα γε ηθγδίο. 

ς ὅρῃ γλυκέα ἢ χφτεις ρρφὴ 

ὦ ποιήμα] θ᾽. ὡς γὸ περαΐρε- 
σιν ἔχοισι τποὶς ἀνύρρις ὁμιλῶν 
ὁ Διογύσι Θ᾽ χα λόγον γλυκύ- 
Ὧ|Θ, χράξετε, φησὶν; ὦ ἥπει- 
Ὁ» καὶ ὦ νῆσοι. Ὁ ὦ τὰ χὺ 

χά, “Ὁ ὀπὶ πᾶσιν εἰς ἐυχίω) χρ- 
' ταρρέφων τὸν λύχον» ἐπά γε) 
ἐκ Τὰ κρείηο. ἤγυω δε" 

δὲν, ἐπάξιον αὐτῴ υέδα τίω 
Δ ὕμνων οἰ μοιξ ων, ὡς μέγα τῇ 

εἰνυ σευ. ὕωνοις δὲ ἐνταῦϑα, 
ἢ τίω) ῥη θέσαν φροσεχῶς ϑεο-. 
λογίαν καλέΐ, ἢ ὡπλῶς ἅ τῶ πὲ 

ἕαμτο ἔπι. ἔς! γ ὅτε ὁ ὕ 
μ᾽ κὶ ἄγλως λέγετω, ὁ ὁ 
μόνον πὶ, ϑείε ἔπινε. ΤΙΐν- 
δαρίΘ- ουὐὐ τὸν ἑαυτοῦ ἐπινι- 

κίοις, 

χος 
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κίας» ὕμνοις χαλέ!. τ Δϊοῦλ - 
εὲ εἰς ἀντιφρόίσεως τὸ χάκολο- 
γϑν, ὑμνῶν ἔφη, ἐν τῷ» Ὑ- 
μνεϑ᾽ ὑπ᾿ ὡςῶν φρϑίμιοις 

ς πολυῤῥόϑοις. γἡ τὸ ὡπλῶς δὲ 
ϑρυλλέϊ τα τ, ὑμνξιῶτω λέχκὥ. 
χἡ ἩσίοδιΘ᾽ δὲ τὸν αὐδὴ γαυτι 
λίας ἐμιυέϑον λόγον» ὑωνον Φῆ- 

ὅ σὴν» ἐν τῴ, Μῆσω γὺ μ᾽ ἐδ1- 

«αξαν ἀϑδέσφα]ον ὕμνον εἶ. 
“δεν, Ἑὐριαΐδος ὃ χἡ ὀπὲ μαν- 
τείας γοὲϊν τὸν ὕμνον δίδωσιν, 
ἔγϑα τὸ ὑμνῳδεὶν ἀντὶ ἦξ 5:" 
απίζειν τήϑησιν. φησὶ γρυῦ ὃν Ἰω- 
Φ γι, -ὐμφαλὸν Μέσον χφϑίζων, 
“ Φοῖξ- ὑμνῳϑθέι βρφτοὶς. ἥδ τὸ 
“ δὲ καὶ ἀντὶ τῷ ὠμέσρως ἀδεν 
« γοξς, δϑΐατω. 

ἘΒΛΔΛΔΟ "ΣΝ 



ἘΝΦΙΓΟΉ 85 ΒΘΤΕΡΕΗ ΝΗ 5 

ΓΈ ῈΈ 

ἀππὶ ἐρο, ἀππ πος ὈΙΟΠΥ ΠῚ ροεδηηδέϊιτη 1. χξῖπδ ἱπέρυ- 
Ργεΐαγεν, Ποηη1}14 (αξ ΠῸ ἴῃ Ἰρίμπη ἀπποίαῇξηη, ροίῃ- 
εᾷ γευὸ ὃζ ΔΠοὐαμη ααογιμηάατη ἴῃ ἰάθη ποΐδ ἴῃ πηα- 
ὯῈ15 ΠΠΕΔ8 νεπιοπέ, ρἰδοιῖέ (Ὡξ ΙΔοΥΐ ἕο ραγοθγεπι) 
ποῇ {ξογίπιπ) δηποΐξατίοηες Πηρι]ογιπη δάεγο, (δά 4ιδ-- 

ΟΠΩΙΕ ἃ ΠηΡΊ]15 νὰ εἤξηξ ἐχοογρεηήα, εἰδὶ (Ὁ ἀπὸ αἰροίξα ρο- 
ΠΕΓ6, ὃς σπτάειη δυζογὶ5 Ὠοπηΐπθ ΘΙ ργδῆχο. 
Ἐχ 115 Ἰβίέιγ {1145 ΠΉΗΪ νίάεγε οσπειρῖζ ἴῃ ἤμππο ροδέλῃῃ απηοέα- 

ΠΟΠΙΒῚ15,2115 Πππὲ “οὗ: ΟΟΡΟΥΖΗΣ : αἰἱδο, (Ἡἰξε 2 ΜΟΥ εἰ22 : δα, 
ἐὦ Γ4ρΡ[ῖ, (σληἀεηῇς, 4] εἰίαηγ ᾿ρίπιπη ροδηηδέϊα πη Ὀιοηγῆι 
ἴη6 το τἀ. αοοὐὲ ΟερογῖρΣ ( συ]ας Θγῶοα Ἔχῖδε (νδπησ 

ἸΔΕΟα ρεΌγεν!ς) Απποίδεοπος ἤνε 80Π0 114 εὐ 1ε ΒΑΒΙΘα ζοάρηρρδ: 
ΠΠῊΣ, ΔΠΠΟ Μ. Ῥ. ΧΧ 111, ἴῃ σΆο6 γοϊατηϊηῖς φιοά Ῥιοηγῇ 

ρα οι πη, Αὐταὶ ῬΗδπογηθηα ὃς Ῥγοοῖ! ἐρβδυδη οοπηρΙ εὐξιξας. 
δ εχ 115 δ δηποίλί, φιιδθοιπα 16 44 ΡΓΑΓΠΠΊΔΕΙσΑΓῚ ἐΔΠ ΝΥΝ 
Θγεηεηΐ, ὃς δ 115 ἀιιηΐαχαί αι στάοα Πηρτια, Ρτγϑίεγ τι ροε- 

[πηετυάες, ἀςῇάεγανὶ ροῆπηξ, φισοσπαιις ἸΙε7 4 χυμάδη 
ἱπεηξ, τηδ]ουϊί 6 ητιὰπη 1Π4 ἔππέ τηογηθπέῖ, [δὰ νϑὶ ἴῃ ἱρΠὰςβ 

ἩΠΔΓΠΠ ΟΟμοεΠέαγΙ5 (135 ΠοπάτΠῈ ἴῃ ΤΠΟΘΩῚ Ῥγοάεγδηξ ) νὰ] 
ρυά δίερἤαηιιπη απ ϑυϊάλη,, αἰόϊνε, οὗν α [χηέ, ργδξενγη ἐπ Δ 
Ἐπία!. (μίϊε γιὲ ΜΜογοίἐὶ 6Πδ ραζο Αηποξδεϊοπθηη ψανίαγηπη [δος 
“Ἰἰοπιπη, δα ]είξατη οαἱςῖ δα! ΕἸ τς 485 ΕΧ ε]1:5 οἴποίηα ργοθηξ Γ- ἱ ἘΠ4, ΔΠΠῸ Μ, Ὁ, ΕΥ͂1, ἐγῈ8. δ1}16Π1 ἘΠΕ ΠῚ ΡΑΡΕΙ 45 σοπίϊηοξ : 
ἸΠΟΠΪΔΠ1 ΕΧ 115 “1115 Ῥἕεῦ ΠΊΘι15 δά εϊοηὶ [χα (δ) αηχῖέ ( φαάταπι 
᾿ἜΔΓΩ ΠἸΔΧΙΠΊΔΙ ράΓΓΕΠῚ Π]ΑΓΡΊηΙ ΠΏ1}115 Πγ685 Δα ουΙΡρῇ ) ῥρδιςοας ἀππ.- 
ἸΑΧΔΈ ΟΧΟΟΡΡΠ : πος νἱάθο χά 1 εὸ {ιεπι Παδαϊέ ἀεϊοόξα (8- 
Πυσίι5 {πε : “υλπι ΠΟΠΠΏΠΑ5 ΘΕ4Π} ἢ 1125 ΠΟ ὩΣ ΠοΓς Ροηάειις 
ὉΠΕ 115 4115 ἀπηοίαν!ξ, ργδίεγγηϊξίδί. 545 Ἰρτίαν Ππορῖξ 4118 οχ 

ἱΠπ ΑΥΊΘηΙ ἱπέεγργείδέοης (σαὶ ὃς ΒΕ Πειηηηίδηατη δΠςΌθὶ σοηίοοϊαζ) ἡ φυιατιιηάλη εξ ἸΟΠιιΠ} ΘΟΠΗΓΠΊΔΕΟΠΘΗΊ αῇειί, εχ ΠΠ|0 πγξποτι. 
Αἐνογὸ “γε Ραρὶὲ ἴῃ ναυῖϊας ῬιοηΥπὶ Ιεζξίοπες Νοία (1 δηἰπι νοοδἘ}) Αηένεγρία ἔπογιηξ οὐϊξας ΔηπῸ Μ. 01 Κχ γ, δα ολίσθπε 
[ΠΕΕΡΡ ΡΟ ΔΈΟΙ 5 ̓ρήπ5 ΡΟΕΠΊΔΕ, ἴῃ 44 ποη ἱπίο οὶ ΙΑ Βοτ γεγῇις 

Ὁ5 (ο(ἤδη1 Γ ΑΓΙη 5 το 141, 564 πε 6}115 αυϊάδῃη οἤγπ65 ἢο«- [5 ἀβου γε πεοθηξ ΠΑ ΡαΪ : “ιμτη ἴῃ Ῥἰεγ ας ΠΪΠ1] αἰππιά πηλη1 δᾶς ἴθπε5 αἰνογίας ἐχῃϊθεαέ ας διι]ς εὐ! εΟηΙς ΓΛΑΔΓΡΊΩΙ ἐπεγῃηξ ἃ )ς ΔΘ οεΙρία;, ὅς ης ἰμυμι παϊάεηι ἠδ {{Π|5 Ἰ6Ἰοίαπη ἱπίεγροπαέ : 
ὧς ὅῃ 
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ἴῃ φυϊδυ(ἀαπι δυΐεπη ποῖος οἴεηάαί αυμἀθηι ὉΕΓΆΤῚ ἐκ ἄπαις (γε 

ἀπαῖη εχ ΡΙαΥΙθι15) Ἐπ Αι μΐπ5. ἈΠ ΟΘΌΙ εἴίατη ΡΥ οιδημ5, απ ταϑξ 

(64 1η δας εὐϊείοηα Ιεζζογειι ἄθ ἴος σποπεῦε {πρεγνδοδηθαπῃ ἢ 

ηυσπὶ Πῖς ὅς ΕυήϊΔΠΙΙ ςοπηπιεηξαγία ὃς Ῥυ οἴδηὶ ἸΠ το Ρ ΓΟ ΔΕΙΟΠΟΠῚ 

1η Ῥγουηρέι παδεδί. Οὐὐππ νεγὸ ὅς Ῥαίγ!8 ΠηΕῚ ἈΟΌΘΓΕΙ ϑίερμῃ 

εὐϊῆο ςοιπιοηΐϊαγία 14 παρεγεῖ, ποῃ ἀεδιμί ἴοξ Ιοοὶς ΠΉΓΑΕῚ ΒΑΡΙ 

ΠΌΠ Δι πα ϊίαγαπι 4085 ἴῃ 60 ΠνΕΠΙΓΕΠΓΕΓ Ιεζοπαπὶ ἀϊνεγίαγαι 

ταθηθοποια {Πππ| ἔοι : 1Πππ|, Ἰηασδπη, ΡαΐΓΕΠῚ ΠΊΘΙΠΠ, 6Ά8 ι 

εὐζοιῖς πο ἀπηοΐαε 185 δηϊπὶ ἱπνέπεγαΐ ἴῃ. ψεΐα 115 Ἔχε ΊΡὶ 

τῖθυ5, φαουιηη Ιοὐζουῖ οορια εξ πεφαιθαΐ, πλουιὸ τοοθηίεθαξ: 

᾿ξὰν θοὰς δἀ Δ πΠδε αι ἃ πονῖς Ιεξξοτε πο ΠΙΠῈ8 φιὰπη ἃ [8 νἹάῈ 

«ρα Ἐπιτδεαπι ροΐεγαηΐ ὁ φοἀ χιοὰ ἀρι Ππηο πημ]Έ09 ἰεόζοι 

πο δηϊπιδάνεγ δ, ὃς ττα]οβ Πεα Δα Δ φηἰπηφανογίαγος εἰ ἴς 

(πιοὰ «ἡ Ιεζξοπεϑ ἀϊνογίαϑ αἰείπο) τὰ νετὸ εἰς ἀδ 40 τηοηεθπαο 

66 ςοηίδο. ϑοίφηξ ἰριίαν ἘΠ ΑΙ ΠΙ ΠΩ τηϊεγάατη ραγίσ]α ἢ αἰνέ 

(ΠῚ ΔΠπι5 ΘΧΟΠΊΡΙ τίς νοὶ ἁΠογιπῚ ἜΧΟΠΊρίΑγΙα ΠῚ Ιεζτιοπεπι ἸΠαΠἸσαΥ
 

γείῃτ αππι ππεπίϊοπεπὶ [Αοίεη5 Π.1]118 νειία5, Δειγὸν ὑπὸ ςομότ 

βαλέειν σιδιώθεα χυλὸν, ἀἰοῖε, δεινὸν ὀκέϊ ὡπὸ σύμα] Θ- ἔξαλε σιδ' 

δὴ χυμὸν, ἢ χυλὸν. Ῥειίπάε εηΐπι Εἰ δοῦ ἀϊσεγεῖ, γράφε) ὃ 

αὐλὸν. ϑῖο, ΠΕᾺΠῚ γΕΠΙΕΠ5 δὰ δὰης ἀς Βοιιᾳ (οτραπι νενα 

ἹΜητέεα πασίων πολίων, ἐφνειὸν ἔδεϑλον» (εῖθιε, μητέρι παῦ 

πόλεων, ἀγλαὸν" ἢ ἀφνειὸν ἔδεθλον, ἤτοι ἔδωφθ). Ραγειοα]α ἢ 

Ὁ ἀποβὰς τποάϊς ππης Ιοσιπη Ιερὶ οἰζεπάϊξ : νἹήε εξ ὃς ὠὠγλὶ 

ἔρεθλον, ὅκ ἀφνειὸν ἔδεϑλον. 1 οὐίεγναπάπτι εἰς γλαὸν (ρι 

τοτὴ [οὐ  ϊοποπι ἐεαθη 40) τηθϊα ῥτοάδαζξα, ἡ ρα 11π| ὈΓΕΥΙ5 

νρηϊζας, ϑοῖδέ ἱζομα Ἐπήϊαϊῃϊα5. (πᾶπὶ ἀθ μος Εἴ4Πη ποθ Ώ (1: 

Ιεδζου) ἴῃ γεξεγεηῖς νεγπθι5 ἢ]}15 Ροοΐας, 1άεπα ἔλεγε φυοά δῷ 

ἘΠΟπιου οἱ5.ι1: φαδηςἐδεῖ5 (γ ΠΑ ῖοδΣ ποη ΘΙ 8Ὲ ται οηρτ μα θεδί, 

τί (ουρξαγαπη ὉΠ ουδὲ πχαέες, τ 7. πὴ γϑρία εἢε ἀξῇμαηε: γε τ ἢ 

Πυ.ΠῚ ποισείων ἀταζαΐ Ἰη πασῶν» γενὉπῈ ποη ΡΟΙ͂Ὲ ΔΠΊρ 1115 Πτάγδ 

ἀεπηας, δὶς νομαπι ταοἀὸ παπο πιοάὸ {Πππ| νἹάειπι5 οΟἸ Δ ],, 

4αεπάο δα 411 1η 6}15 Οοπιμηθηΐαυῖ5 ἔδει 50 Π01115 εἰ (ογρξαγα 

ημὸά φαιπὴ 15 δἀ)εόξιοης Ππἴερας ΔΙ1οα͵α5 νοὶ Πτογάγαπι ἐα Οἰνεῖ 

ἦε ταῖς πξαρα νοὶ Πτογασαπι φαπαϊηίου!απι τε οϊλῖ, πο Ῥοοιία 

(οἀ οτγαδέϊοηϊ (οἱπές γεοερίαμη (οτρεαγαπη (δα Θη5. ἘΧΕΠΊΡΙΑ πὸ 

{πρρεὐϊιαηΐ οἱϊπι 41Π| Ιοοἱ, ἔππὶ ῥᾳρίηδε 126, ὃς 127. 4Π| εἴ 

το. ὉΙΟΠΥ ΠΙ ἔξαγε νεγίαβ ποη ροίπηξ, Π1Π γε γουαβ τα (ογραηΐ 

τε (τρία {πηΐ, πἰπηίγαπι ὠϑεοάζοσείο» νΕΙ ἀδεοίοα ἢ), ( Ροΐξ, 

υΐάεπι πιζατιιπη ποη ἐεαπεηΐα ρεηῖτινο κοιρπῶν, (δὰ 411ὸ 411 [48 

τοϊεπι ἃ γοοα!!) δι ξφέασε)» ὅκ αῤῥαγέξοσι, 1Π|6 ἕασθη εὐ ϑέρἐδσ 

ὃς ξφέπετω, ὃς ἀῤῥαγάσι (οτἸθ 1: ; α0125 ΓΓΕ5 [ΟΓΙΡΕΠΓΑΒ πγοπάὰ εἰ 

τάμα ὀχ τ πιεῖ {ιὴ ἢυμης ΘΠ 1{{ΠΠπ|5 στα πυπηδεοῖ πιογεπλ ΠΟὴ ὩῸ 

ΨεΗῚπι τι δὰ ἰδάξίοηος ἀϊνογίας γεάθαμα, πιίγατη νι δον πο ἀθὲ 

αιλίάαιι αρυὰ ἘϊΗΤΑΓΠϊππῈ ἰανοηῖνί 488 τη χορ αγίθιι5 Πσῇ 

ἔλτεωέ ἡΠθι15 ραΐονῦ ΠΊΕῚ15 αἱπ5 οἴς, φυμπη ὙἹΟΙΠῚΠῚ ΠΟΏΠΏ1125 Ῥν 

εἶπα ἴῃ 1ΠΠ|5, ραγιϊπι αρυᾷ φαοίάδῃι (ογιρίογος Ἰηνοηϊφηΐαν, αἸΑΤ 

τε Ὁ Ἐυπταῖπίο ηυϊάεπα δ: τηοπίο :. αμπὶ ἀοαμι πθη ΘΟΠΈΕΕ 
πέὴν Μκ] 
Ὑ 
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ως νἱδοσηξαιν, ᾿Αἀ ὅπης αυϊάεη] ςενδ νον φιοί αἰεϊποξ, ἔτελο τ᾽ ἐφύπερθε, ἡ ἀγχίγνοι ΝΙγρη7ες, αστπη δέθρπαηις [χίγνοι, (ξ4 ἀζχέμαχοι ἰοβαῖ, ( ἠῃσα 2118] Μωπηνῶν Εἴ ορι- 
ἔμ ἀρ ὈΙοην τι.) ΟΠ ΙΓΑΥῚ ροΐεξ δὴ Επήξίῃλι5 Π]Π]Πατὴ Πὰ- 

[5 γευφῆὴς ΠΟΙΙΓΙΔτῚ ΠΑ ποτ, (1115 ΠΕ] πη Ἰῃ ἜΧΟΙ ΊρΙ γίδες {Π|- 
χαθας νεϊ]ρίπ). Οεέοι πῇ ῥγδείεν Ἰοδγοποβ 1125 ἃ ρα'γα πιο 

φηποίαίαθ, 4115 ΔὉ Απόήγοα ῬΆΡΙΟ γεοοπίει! ἃς ΠΑ ΡΊΏΙ Π11}115 Π1Θδ5 
᾿εὐϊείοπίο Δα οεΙρέλϑ εἴς οἴκῚ, Δ1125 ΘΕΙλτη αυλίαληη (6 ἃ πῆς ῃ ἢϊς δη- 
ὃ Ἰοϊ οπίβεις οχρεύξανο γΟΪο : πξ τη Π|0 τρί᾽ αθαι πιοάὸ δέξῃ! γοτίιι, Γαίτολοί τ᾽ ὀ3ὶ τοῖσι, ΓΟ Ταΐτελοί τ᾽ ἐφύπερϑε, ἤἢνε Γαμ- 
σθλοι. ΠῚ πν ης πος 4. Ια ΘιΠ) ΤΉ ΓιιηῚ νι Δογ] ἀοθαϊς Ραρίο, χαὸά 
1] α 1 Θζ ΕΟ 1ῃ ολ]ος ΠΌΡῚ ἃ ραΐγα πλδὸ δηποίδία τη ΠΟΥ ΠΟΠΊΡΕΓΙΑ- Ἐὰν δὰ (18 {1 τη Ἰρίο τεχία. (πὲ νυ!ρὸ Δρρο!!απλὰ5) παῦπ {πὰ 
ΕΧΔΙΊΘη 1118 Ποη νοσανογιί, (θὰ αι55 Ρ]ΠΡΙ1Π1 ἜΧΘΠΊΡ ΓΙ ΠῚ δἰξου!- Ὁ ΠΙΓΘΓ τα, 1η το χέμπι γεσορογῖέ, οὐίεγαβ δά σα ]σοπῚ ΠΟ ΓΕ]ερθ-  Ιρίδ δυΐεμη ποη ΠΡΊ4Ὲς οαίάειαι γθεϊηα: : (δ ἴῃ 811{|9 ὈΓΖΈΘΓΘΑ 

δα ἀΔΠ1 Ιοοἱϑ ΠΠθεγέαίε 114. τε πλς ἄς θα!Πς Ἰηροηιὸ Ὠΐθον, ᾳιο- 
ἢ 1η 5 Αῃποίδειοη!θι5. ΠἸΘὨΠΙΟΠΘτῚ {ππῚ βόξατγις. 
ἰΟΠΠῚ111Δ εἰίδιτι μι. ελάετη ορεῖα ἴῃ ΕἸ ΈΔΓΠΙ σοπγοηξαυῖς οὔ- 

ὙΑνΊ5. ΔΙ ΘἸΠΟΡΕ ΠΑ ΔΠῚ ἸΟΘΌΓΙΠῚ ραγ τ] εἰπε αἴίομο5 ραγίϊπη οχ- 
ΟΠος, ὃς ἀἰνεγίαβ ποῆ ῬΔΙΟΟΓΊΠῚ Ιδζξίοπεβ ρειεϊπεηξία, ἐὰ 
λάθῃ) ορεγα, ἢ (101 νἹΔεὈϊέαν, Ῥεγοῦνγοδ, 

Δ 
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ρας  σπονει νὸν τὰ ΟΝ τ υς λό ηή ες κυ Σ » Ἅὰ Ἃ Ζ᾽ ᾿. ΝΥ. 
Ἶ ᾿ Ἶ Ὁ ἶε) 

ἶ 
Ζι Ἢ ϊ ν ψὺν Μ᾿: ν" 

ἘΣ υς 

πον 

» κ 
ΧΟ 
ἵν 



--......».--.------ 

Εἤρηγίει διίερραηι ᾿ 

ἈΜΝΟΤΑΤΙΟΝΊΙΝ 
ΙΝ ΟΝ 

ΙΟ ΝΥ 511 Ροοπιαίμππι ἀς ὅκα. Ογδὶ5, ὃ 

π ΕΌΞΤΆΤΗ χα Οὐπιπιδπίατια. ἢ 

ΑΠἰογατι “αογαπάδιι Απποιαίοποϑ ἴπ ῬΟεμΠΔτΙΙΠῚ πΠπά. ἢ 

Ἰοοῖβ ἱπίοστας, ργοῆχο πηϊσιιάθιθ ΔΌΓΟΓΙ5 ΠΟμΊΙΠηΟ. 

τηϊῆο οὐδς ἀεοίπγα ΟἸγπηρίογιπι, Τὸν ὀλυματονίχον ἄνι 

γατέ μοι Ἀερεσράτε τοῖν, πόσιφρεινὸς μὰ γἡγεσῆᾳ 
γλυκὺ γὸ αὐτῷ ΜέλΘ᾽ ὑφείλων ὀπιλελώϑ᾽. ὦ Μοὶσ᾽ ἀλλῶ συ» ὃ 

Νεχαδ τάγπθη ἢϊσ πιθητοπο πη βεγὶ νἹἤθ 1.185 αἾτι5 αιοα ἀἰοῖε ΕὰΠ 

εἰΐας, φῷ ἀνωπήοσειν τίωὴ καρδίαν [εὰ πος 461 φιλῇ ἃ Ῥιηάδ 

ὩΟδῖ5 ἱπτε!Προπάτπη το παπαίαγ, φαμπη 1Π|4 Ἰη εἼπ5 οογάς ἱΕΡῚ πὸ 

ΡοΠτηΐ πἰῇ ργαοοάδε (2115 ΠΠπ|5 ὠγάπήηυξις. ῬαυΪο ρὸ Πὲς ἀαξετα ἢ 
στῦὶ ταΐιι5 οἤξέ (ογθεε σῇ. ἢ 

Ψ. μα Νεὶ ργὸ χὸὺ (γί δεπάμμη εξ χσί, νεῖ χαυχήσειδς, 
χαϊαχοαυχέσαδος πγαϊληαπι εἴα νιδεέαγ. [10 πέρι τη Ληφὰς Π|8 

τιοηα αἰΠπάϊε δα νοσεπὶ λήϑύω, 484 τηοάὸ τυ5 εὐαΐ, ἤς Ἕρᾳ 
ταδηξοπθηη ἔβσοῖς αὐ διίγον, χαδα ἀς 110 ργομηῆο, ὧδ απο 
ἄυτα παπι πάσηι Πδεγαγῖί, χαφῇ ἀε πηᾶσηο φποάδηγ φγδ [16 
αυοά ἰηζεγίπι ροηάἀεαί, Ιοφασέιγ. (ποῦ ἔφπηθη ἀπ α(σα]δ, 
Οἱ πὐΐμὶ νιον [αΐθον, Ἰφεόσι δ Παπὶ Πι}115 ἀρρε Δ οηΙ5 γϑτίοη 
Θχοορίίαν! ΝΕ ΠΠ1. δ 

ΟΟΪ. ροίξ. ν. τότε! ϑουρηΠε ρυίο Ἐπ αίμίπιι, ὕτω τὴ λεχνάεὲ 
Ῥ ἢ. Ερ. ν. χω 1 Μεπάοξιηι οἵδ αι διτου ἤππο ΙοσαπΊ, ὅτ 

γῇ “Ὁ πλείον(Θ- "πες ἕαγηξῇ {πσουγγιξ ππηο 4118 Θπιθηδίο αυὰ πὰ 
ΠΡΟ γίνῃ (οὐ θαΐαν γλίχῃ. ΠΝ 

Ῥαρ. ἠΐ. οο]. ροίτ. ν. γνὲς] Νοη ἀπδιέο απ1π Βτιπο ΙοοιμΠ1, Γ 
δαλμῷ χὴ εἰδωσκοίλῳ Μεσῶν, ἘλαΠ ΔΓΠΙμ15 ἀΠΙΕΡ (οτιρίπηη γα  άεῦ 
20 {ὉἸΡίοογ [ἴα (τυ ρι8, χὸ ὀφϑαλμῷ' χὴ διϑωσκαλίᾳ Μεσῶν. ἈΕΙ 
οἷξ απΐετη ( υξ ορίποι) 36 ΠΠῸμὰ Ὀισηγῆϊ ἰοσιπι, ᾿Αλλώ μεν 
σείων φορέει νύ Θ", αἵτε αν Νόσφιν ὠλημοσυμής πολλίω ἀλ 
εεϑήσαδος, Οὔρεώ τ᾽ ἥπειεόν τε» γἡ αἰϑεείίωυ διίδν ἄφρων. (Δαδηη 
νἱ5 ἐπίτι ΠΊΒ ογαπη ἀείογτισαΐς ἸΟσογιμ1) {5 ὈΙοηγ 115 αιιᾶς ἃ 46} 
θη ΥἹ οἤὲ (χέεζαν, ποη ἀπ διῖο φαίη πομπι [45 το βίοηθϑ ρογαβίαηι 

ΨψῈ ἘΠ ' 

᾿ ἔν 
“λυ 
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γε, ὃς Ἰέξα ρίεγααιιο ἐφϑαλμῷ οἔἴαπη γνῶν αε μοξογιέ, ϑηξ ΔΘ ΠῚ Ησπηοη ἀε {Π|γη{8 νουῖα αι: Βῖο ἐδ Ὀιοηγῦο αἰαγραΐ ΕἸ γδίῃῖης, , 

᾿ πολλῶν ὠνορώπων ἰδὼν ἄςεω χἡ νῦον γνάφ᾽ (εἰ αυπιηγ ἘΠ 65 οὐ)» 

χύπῆης οὐπηϊαΠΊ ἔπιε, Γι ΩΥ πὶ ραγαῚ αὐτόγηι ἔα, ραγ- 
ΗΠῚ ὑπὸ δἴμ᾽ Μεσῶν δια ϑίωῦ αἱ. πίε! ΠΠροτα νιάδῖαν, Μρητίοποιη 
χαΐετη {Π|| Ἰοοΐ ίοηΥ [11 [αοῖὲ ὅς 1η [δαεπίθιιβ, αἴοθης Αὐαξαπη 
χυὸ Ἢ Μογουτῖ ἐραγοξα μον Θ- πιὸ ὑσυφήτέω,ν ὈϊοηγΠιπν νεγὸ 
Μοῖραι φῷ αϑεὶ γἱῶ ταχὺ τὸ π]ορὸν λύον]Θ- Πις ὑσυδρηςῆεα. 
- Ῥ ἵν. ἘΡΠΠ. οο]. μοίξ, ν᾿ κάκέργ.] γιἀοηάμπι ἀηποῦ καεργασίαν 
10: ἀεθδαΐ. 

ΤΡ, νί. οοἷ. ροΐ!. ν. «ἀότερον 1 ΓΕρῚ δία ροῖεε κομψότερί ῥγὸ 
κο , ὅτερον τ ψρεὶπι ἤνε πος ἤνο 10 τποῦο ἰεραίαγ, ποη ροίπέ 
᾿ ἸΠΕΓῚ σελεῖα «ἰγῴμὴ ρος "Ἔε. δ» ; υ8 εἰζ 1η ΡυΊΟ ΣΙ εὐϊποηθ. 
δ ἸΧ. “οἱ. ροιτ. ν. πεχῴλουμ} [ιΘρίτυν οεαπη ὑπύχενον᾽ 4185 τΩΙΠΐ 
[εϑξεῖο Π14Ρ15 ἀγγι ἀεί. 
ὴ Ῥ.χ. (οἱ. Ρ. ν. σεων] Ῥγαοεβάεῃς εἀϊξείο μαδεέ, χἡ θόπες χὦ σδορσωσκαι- 
λίαρ" {εὰ ἐχραησεπάαπη ΠΗ ΠΣ νοσα απη χὺ Δηΐε σδλεϊασκαλίας τηδηί- 
ἔξππη εἰζ, ιθγη εἰ δισκϑθλίας σεη Εν ΠΔ Πηρι]αγεπη, πο δοουίᾳ- 
ΠῚ Ὀ ΠΓΔ]6111. εἰς πέροίις [0 [ΠΤΕΠΠΡΊΈ ἐπιπΊ, ιοὴγ Πα] ᾿γδ’- 
πτὶ ́ σὰο ἀοσεπα! πιοάο Πὲ αἰαγαβ : 1 εἰἴ, φιθπὶ 1 4Π48α ἀοίςγι- 

Ῥίιοι 6 οΟὐΙΠΕ ΠῚ (ξηδῖρ 10 {ἘΠ πα. Αἴφις Βος οὐ πὶ δ 1115 Ιοοῖς ν- 
οῖαν Ροῆε ἀϊοῖ, ἴππν 4ε 1ἴο, Ρ. 14. Νυὴ δ᾽ «λὸς ἑσσερίης ἐρέω 

πόρον, ἥτ᾽ ὡπὶ πώτα; ᾿Ηπείρες λοξ. τίοττι ἴον ρ. 47. Ἐδ] ἀἰν!Πο- 
τῇ ροηϊξ, χαλπῃ ροίξεα (εησττιν, Φροίζεο δι’ Εὐρώπης λοιπ. χα. 

ΔΤ, ., 4 Ν ΟΠ ΤῸ ΤῸ «" Α 
Νέσποη ἦς 1110, 48. Πολλά -δὲ οἱ φύλ ἀμφί τώ τοι ῥέα παντ' 

γραὕσω, ᾿Αρξάυϑμ- πλόυρῆς ζεφυοέτιδιθ- ὧν βορέαο. Ὧε ἢος 
δι ῬαΡ. ὅο. ΓΑλλαμ δ᾽ ̓Ωχρανοῖο παρὰ ῥόον ἐξεφώνωνῇαι. Τάων 
ὧν αἱείσηρον ξγοὶ ϑέσιν εἰξενέπθιμι, ᾿Οπποτέφε τ᾿ ὠνέροιο πειρφὶ 

τφυρὸν δξὶν ἐχαίςη. 
ΠΙδΙα, ν. τῖνας 1 Ῥεγρειᾷπι συϊζααι Βαπο ἰοσπη (Ποτέ Αἱος 
ἹΠηΙ05} ἱπιεγργείδηβ, πιαρπὶ ὈΙΟΠΥ ππη ποίζγαπη δῆθοιξ ἱσπο- 
Π4: ΘἸΠΙΠῚ ῥγὸ Ὧ15 ἘπΙϊΑτΠΠ νειοῖ8 κῆρος βοφχυτείτας αἰχτ 
μά 4η1» 44 ΌθΥ [Π076 ἄἀϊσηά. ϑιιπΐ επὶπὶ ἢ κῆρες, 41:85 ΡΟΙζοα 
ΚΑ. ΠΕ πιείαρμουῦα δοϑηίῦας ὃς λειχίῶ ας ΔΡΌΟΙ ας, Ὁ Π 4ττηαᾳ ΠΊε- 

Ἴογα πῶνος ἀϊσεγειημς : αυπΠὶ ἩΠΟΦῸΣ ἢφνὶ ΟΧΙ ΙΠΙθηταῦ ρτο- 
" 6Π μοξίι:5 χὰ φύμαγα ἀϊοπητοτ. σοῖο πβνιμγ ΠΊαΟΠ] αὶ 
γοτὶς εξ ἀϊοις, [δὲ μᾶς. ἀθογαπγ, [ὃ. τ. Νιϑύμς 221 αγεϊομίο 
ὙἹ ἀρίοξϊαε “Ἰοαη1.: αἱ ὁ σον ΡΟΥ ς γηαομία φυμε: τ ξαγμος 

ἱμριον υἱάρναεηγ, Μειϊδρπονίος ἀθίεπι ΝΝαίο νοσε 111 αἴοπό, 
αι [ογῖρης οὐδ ἀπηῖοο, δαμη ρέσοατα απ {015 Ἰρίαπι 
τί ποη (οἰεΐιν, αὐ; Ηδο ΡΥΕΟΟΥ δγημθησα : φηοεί [Π ΠΟΥΥΘΧΕΥῚς 

5, ἸΝΜΝΩΣ ἸΏ ἘσΥοσο σοΥρογῈ ἩφΌΙς ἐγ. Ἐογαῖϊις νετὸ 
Αὐΐε Ῥοεῖϊοα πηδοι!α8 σαΥΠΊΠ15 ἀϊκτε ααο Ἐπ {ζχέμιι5 δ ϑηίοῦ αἰ ὃς 
χἐιῦ χ, ῬΟΕΠΊΔΙΙ5 ΠΠ1]18 Ῥιοηυῆι νοσανιτ: Κογὴρει εϑὲ ρίμγα πετοηὲ 
ΜΜ711 7,6, Ή:071 Φσὸ βάΠΟῖς ΟΠ παν γηχομ δ, σίας ἀπὲ ἡπομγῖα [- 

11ε, Ζ1μὲ δηγηάηπα ράγτι οαυτε παξηγᾷ. ΟἸΊΗΙΠΟ Εηῖπὶ ἘΠ ἀτῃϊας 
πϊοατε οἴαγα πίετε ὃς ἴῃ Ποὺ ὈΙΟΠΥ Πϊ σἀγπγηθ ἐλτογεΐασ, Ἰὐφόσας 

ΐ : Ῥ. δυο 
ν΄, 

τ 0 



ν 

ἁ 

Ῥδιοῖς Ε5 ΠΊΔΟῸ 15 οΠΈπ αὶ ἴα περαγεῖ :ἐἈπέ αι ΔὈοίς πῇ θη αἱ 

τἀνεγἤοηε ἀΐρηα ἴπ 60 εξ ἀϊέζαγας πιορῖξ. (μα 65 Ἰρῖτα 
Πα πηβουῖα ὁ νεῖ, ὉΒὲ (ΑΠΠῈ παρα !ατιπη, 4185 νεηῖα ἀ!ρηδο [Ὁ] 

Ἔχεπιρία Παρ ΘΠ: φρυᾷ παης Ροδίαπη ἢ {ΠΠῈΠ| εἰν ρασ. 2} 

φασάδην σοτηραταίίοπε αιᾶπι Οὗ ἐυτέλειαν ὃς μικροωρέπειαν, τΕρὶ 

Βεηάϊε Ἑυξαβίυς, (δ τάππεη τὰ αὐ πη} δχοαίες. (υἰπρεῖ 

τηϊτῖο Πα 5 Ῥοεμιδεῖς τοῦαΠῚ ΟΥ̓ 6 ΠῚ ἘεγΓαΓΠΠη ἃ Ὀιοηυπο ᾿η{αᾶ 

νΟΟΑ ὀυτελῶς κὸ σμικεφαρεπέσερον (λτείαν : (δα φὐάϊε, ὠνέσθι 

ὥχλως χὸ πῇς χγλήσεως τιπτεινὸν, δαὶ πιρρϑδήκης ὀπιϑέταε σεμνὰ 

ἡ ἐπῆρεν εἰς ὅψ{Θ- τὸ τεϑγιμα, ἀχ ἑπλῶς νῆσον αὐτί) εἰπ' 
ἀλλεὲὰ «αρησονομάσα; ὠπείεἶονν, διεὴρ πων ὅξι τιὸ ὠπείρονα "ἢ 
εηΐτι δα!εόξίοπε ἀπτιπρσαί ἃ οδἴΕΓ15 1Π{{|}15 ἀϊοίέ. ἘογΆη15 

ὃς ισλη] ΑΠ185 ἃὉ 6ο Ἱπαϊοπηξαν, σᾶς ποη ἰεἄεπη Ἔχ [Ἀν Β 

(πὲ. ϑοΐ νὶχ {Π| ροήπτη δξηξιν! ἀς ἀποῦιι5 ἰοοῖ5 απο5 τεργεΠεί 

ρασ. 46. ἀἄϊσεπβ νἱάογὶ Ὀιοηγ απ δυχελῶς ΔΡΡο Παε Νεδροὶ 

μέλαϑρον Ῥατίποπορεθ : ὃς Ογργαπη, πγθεπη Ὑ Ἔπογῖ5. ΡΑΡΊΠΑ Ὁ 

ἀεπῚ σογίὸ 185. νΟΟΕΠῚ χερώνυχω ερ᾿ ες! Δ1 ({ τέα νοσατ ἢ 

σαὶ δημϑεϊον) ποπ Ρἰδοαηῖδ νοτεγσαϑς ἠἸοῖε, ὡς χἡ σκληροὴν γχὴ 
εἰςέϊον ἐχεΐ. ὃ Ἷ 

Ῥι τον, Καὶ] (Ουΐε ποη πηϊγείαι Ηἴς ἈΒεπληΙ ἄνα Ῥυο απ 

τεγριθδ ΠοποπΊ ἡ -- ρορμίόξχηο Ῥὲγ ογύνονρι ᾿ϊίγετος. ΝΆγη 
ἄἰχοῖα Ῥεν δρτρῃγαπη ἀϊέξαμη ὀχ τ τπλαῇδ ργὰ εὔκεα» νετεοι 

Ῥἱαπὸ ἱπορίππι ΠΕ: νὶκ ασΐεαι Πέ ογ 116, θαιτι πος τρίτη εὖ] 
σα, ἀπξ ΑἸπα γοσαθ. πη οα 15 τ [15 εἴξε ΠρηϊΠοαίῖο, ἱερῆς ; αὐ 
πῸ ΠΑ αἰσασηι {{Πππ8 οἸα ποῦ! νοςῖβ ἢδέ πιεηξῖο, ὅδ. ἐαπιεη ἴπ Μὲ 

ταπΊ ροΣΠΠπλπῃν ργμο  ρ 5 (Ο]οαπε οπιηος ἀἰνεγία [εζξιοπεϑ δοσὶ 
ΕἸΠΠἸπτὸ δπποέατ. Αἴ ἐρο, πὲ πο ἐαπέὰπη χαϊὰ (πῖοο αυῖς 
γυάίοῖο) ἢρηίβοατεξ πος Ιοοο νοχ 1, {εἀ εξίατη αι εἰ δεῖ 
Πρσοϊβολάοη!ϑβ ταῆο, οἰξεηάεγειη, ποῇ νετα] ΓπηΠΊΘΓΙ, νοὶ [πῇ 
{εὰ ( ρευρεγδη υέθη5) 4155 ργὰ πγαϊπεαάϊης νὶχ ἀΠσεγηῖ ροῦ 

Ν. πᾶσα} Ἐκ Ίάσσν τὴ νεγΌ] ἐςεφώγων αι Ἰηξεγ ργοϊαίοης ἢ 

λτοιι ποῦ 1 ἱηξεγργοίσείοπο ΠΟπΉΠΐ5 1ΠΠΠπ|5 ἰ κοί, ποη ΠΗ 
οἷον ἀϊςοπάπηι {ἰ Οἰπδα εἶ, {δὰ Οἰηζζα εἰς νεϊαξ φαδήαπ 
τοπα, ϑ8ῖς δυίετα ὅς ρα. 111. (ἰοῖξ ἀς 1η[115 ἸΠἀειη, ἸΑλλᾶ 
᾿Ωχεανοῖο Φἰ θεὲ ῥῦον ἐςεφοίνων)ι. Μενὶπα ὃς ΒΑ γ]οπεπὴ ἐσεφᾶϊ 

ϑεπΉ ΓΑπη 5 τείχεσιν ἰῤῥαγέξεοσι» Ἠᾶσ. 182. π᾿ 
ν. Οὐ μζωΣ 7 Οοπαῖας (απ ρεΠρΗ γῇ νη σοτ ΡΟ ΠΕΙΟΠΙ5 ΠΟΠῚ 

“πεεϊδρομίθς ἐΧΡΓΙΠΊΘΓΘ, ΠΠΠΠῚ ΠΕῸ Οἰγοσπι τ} 15. ηες Οἰνεῖ 

δ {ε4 ποῦ ΟἸγοσΠ ἘΔ 0115 φαδεγοπι ὀΐσογο, (( Πηα]ο δεολ τ ΠΜ5 
υἱνία, υοά Παδεξ 114 Ἱπεεγργείδειο δὰ νεύθαπι, αα8 αηΐοτηϊ 

δῆπος [Ὁ οὐἴξᾳ ) πεο, Δαο ΠΠ]ογιηι πξεπήο, τοΐπηα! δῖ ἢ 

τἰοποσι ἐπόξαγας οΠξπὶ: ὅς [οἴγεπι ἐλτηθη ναϊσὸ τοὐάϊ Ἀοἕα 
Ρτὸ 4πὸ ὃς Ἀπῇις Ανίοηι5 ὃς ἈΠεπηηΐπβ Ἐππηῖι8 ἀϊχεγαηῖ Τὶ 
ΠαδΩν 5 δἰ σα! Ἰηξογ μος ὃς ΠΠππὰ 6Π6 ἀἸΟΡΙΠ.15 Ἔχ ΠΕ Ππεξαῦς 
Τισοῦ ῖς ἀϊοσλί ὅ μι πᾶζα εἴγε σηρ9 πδεί 

δοομί»- {πΠΊΘ ἢ Ὁ ΟΊ 

Ἱερίπτας, Οὕσως ᾿Ωχεαγὸς «ἰειδέδρομε γαῖαν ἀπαᾷ'  νενὶπη Η 

ἐπησιίατια ἴαϊοτη παῖς γεῦρο Πρηϊπορτισηρηι {πθοι 8 ΟΧ ΙΕ ΠΏΔΠΙ 
ἣ 



γι οἴ ῃ οαζ πες ρα. 90. [ογίαῃξ, πδ] [απηθη Ἰδρίτιν γῆσον αὐεί- 
βρατίη ΠΟ οροτὶβ ρεϊπορῖο αϑράδιρρμίδ)- ἐδ ἕεγνα φοπηράγατα 

ΐσᾳ ῳ ἀπειείτῳ. ϑεᾷ Π661|6 ῬΑΡ. το. τὰ τοταΠαἸτλε πὶ ΓΕΙριοι νι- 
τ δ] ἰοϑι μοὺς ἀἸοϊξιν πρροδῆσι αἰεί ἤρομΘ ἀμφιτείτως" νι γεαϊ 

φρο ον νἱάείων ὃς Οἰνοππηῆπαϑ : ἤομγ Ὁ γέλα αἰσιτογ οΙΡΟΏΠΠ114, 
ἃ 1Πῆγὰ ΠρηϊΠοαίιοης, ἀς ᾿πηΐπ]4Δ. Ψα!άς Ἰρίτιγ ἀε!εόζαξαγ {115 τἀ- 

ἐεῖν! τι ὈΙοηγἤτι5: δἴαις τ αὐείδχορίον νῆσον, Ἰῖ4 ντοπηι ἱρ- 
Ἢ ΠπᾶτῈ αἰεάδρομον αὉ δ ἐἰοὶ νι ἀθπηι: ΠΟΙ {1 γΟΟΕΠῚ ΟἸΓΟΙ1Π1- 
ἀαπῈ ὈΪΌΓΡαΓΕ γ 6 Πγ615, ΠΟ 7)ΠῈ θα νάπη (εὦ Δ(Τίνατη 11 ἄατε 
ΠΙΠΟΔΓΙΟΠΟΠῚ ορογίογοῖ : ΘΕΠΠῚ δλς αἰείδρομ: νήσοισι ἊΣ ἡ πε" 

δομε νήσας, Πουξ ἀἰϊχίς, ᾿Ωχεαγὸς αἰειδέδρομς γαῖαν ὥπασων. 
Οατεπια, δὲασοὶ τεάάϊ δῖαν ροιίο νιἀδζαν Οἰγοιαταμαηιια, 
᾿ς [ἡ ομμάθιι ὑογίμη1} ΟἘΡ ὁ κ. Νοῃ συϊάεμι τοῖα σοπέηθο 
Οἰδινία. Ηἰς Ῥιοην 5 ποη ἹπέεΠΠρσὶς Ὁπινενίαπγ τογγαηγ (185 

Ἰλ ΠολατἸσουιπι (Ἐπτοητία, τ οαίογα εἰδιηθαῖα, γοΐζαπα εἰτ ) (οἀ 
χα υίω τλητὰ πη, τὰ δἰ, ἔθεγας ρΡογοποΠΊ τὰὩς ΤΕ ΊΡΟΓΙ5 ΠΑ ὈΙΓΑΓ, 

ΟΠΊρΕΥ ΤΠ 411} (ξοπά μη Ιοησιτἀηειη 1η ογίατη ὃς οσοαίαη 
ΠξαζυΠΊ ὈιοηΥ Π5 (πη α’, 211 ΟὨΪατηγ ϊ Πηηεαι αἰκεγαηΐ. 

. Εὐρυτέρη] ῬΑΡΤυ 5. ΡΙερίατς οἵηπθ5 ἰσιδεηάαμα πἴς 
Ῥυΐ ἮΝ Ὀξυτέρη βεξ αἶα" πιλκὶπΊα πὸ ἀπδ]1ο γαϊζίοηε : Πᾶτη βάρη 
ἰοπεπὶ ὃς Ῥγιοιαηι5 ἀρεῖτὸ ἐπδέαγ : ( {γδησίεγέ εηΐπὶ γξίαεηῦ 
'4ος ομν (τς φα [01]: ΜΕΥΊΉΖΜΘ) ὃς Ἐὰ! {τ {Π|05 ἀσηοίσεγε νἱάείγ, 

Ἢ ΠῚ Ππηο ἰΘοι1ΠῚ ἤς ἁπηοίαζ, Τῆς: ἢ τοιαύτης οἰ κευδρικὴς σφένδδνης 
ἃ ὀξύτερα υϑρ φεός τε τῇ ἀνατολῇ εἰσὶ χὶ τοῦς τὸ δύσε;, ὦ ὃ δὴ χε 
τ ἡηία χῳλέϊ τὰ ὀυρύτερᾳ 3 τούς τε τῷ ἀρκτώῳ κεῖ 2) μέρει κὺ τῷ 
γΉτ ῳ-: Δαγαναῖ εἴδη νοομ ΠῚ ἐυρυτέρη ἕΚ ὀξυτέρη ὨΘΊΏΙΩΙ πο: Ροιροσ 
ἀὰ δα βρηϊβοαεο, 1ῃ Ὦδο ργδίδγιηη πηαέεγία εἴίατη Δπέοῦ! ηοιἔγο ἴδῃς 

: δ νεὶ (οἷ ἰδόξοπεισι σα, αἱ πες ῬΠ(οΙλημ5 πος Βπίξα- 
ἴῃς ἀσοδαηΐ, (πάετο Ροΐε. Οἰϊς βῃΐῃη ἔογδέ ἰΔτ1π15 αἰ δὰ ραγ- 
ἀϊοι, 41 ΔΠσῸ 185 εἴ [41 Δοιτ5Ὁ ΜΙΓΑΓΙ ἴαπήρη 711 {{πΠΠππτὸ 
115, 4118 ΓΑΓΙΟΩΘ. σΟΠΕΡΕΓΙΕ αἴ ἴατη νιοίὰ ἰεζζιο ἴοξ ἱηναίοτιε 
(εῃ Ῥίαγιᾳ, ἽΝαπη ἢ ΒΕ. διερἤδπι51 ἴῃ βἀϊποῃε ΠΡ ἰιδς νεγὰ τείτα- 
" " Ὑγραπ') ὃ ἕν τίν! δ ἡ ἡμετέρων ἀντιγράφων, ὅγῃ ἣ Ἶ ὀπιπολάζε- 

᾿ γεσφὴ, ὧν πᾶσιν ὡς εἰπέϊν εὐφισκομᾶμῃη τοὶς ἀντιχράφοις, ὄξὶν ἐυ- 
τέρη, ἀπ ππγαϊαγα ἐδ (ογἢ ταγαπη αἶγα ἰἰργογαιη πῶς ποη ροί- 
Ὥι15. ΟΛΥΠ4 εγρὸ " ΠΠΌΓΑΓΙΪΙὯΘ ΕΓΓΌΓΘ νῈ] δυιάδοῖα ἀἰσθηγ5 [ἃ 20- 
ἱΠς ὁ ἢο ἐῃ1πὴ ἔογὰ (οϊεης. Νόοη Ἔχ τῖπιο : ἤεαας, {1 ροιἀπξέ, 
Οπηηΐα εγὲ (ε ἀϊηπ 1 οχεπηρίατια : αὐ Ἰρίο Πιοηγίο ργοίς- 

τ πὲ ορογίεί. Βααιάοηι αι! πῃ!» ἀαπὶ δὰ τὰ ππρεν ἄς πος 
Γι κοπείης ῬααΪο ΠΟΡΊΓΑΓΘΏΊ, 1ῃ πιθηΐθῃι γϑπευζ, Ορεγδ ΓΘ ΠῚ 
ἐν] δα (ογθογε, εξ] να!ας ἐουταίς νοτοπάπτη εἰς οἱ ΔοσαΓΔΓΠΠῚ 

ἼΠη Ν ἀ ριὸ ἀείρεναία ραᾳηὶ (ςρέαγὰ φαδηι ἐαυπηγαν, δάξογτε ροί- 
Ψαΐέ τΐδατις ΊΟΩΥ ἢπ|5 ἕεγγϑα ΠσαγαΠΊ ΠΟη Ἔχαίϊὲ γοΐπη- 

τ ες, (εἰ δά τηΐταν πιμάα ργαοηραη,, αμοΐ (σγδοὶ ἀϊσαηΐ 
χη " Ἰάψιις δὴ ογέιιπι 8. οσσαίαπη, [58 [δη[α8 εχ ψοσδθιο - 

υτέρῃ γα ΠΕΡΟΈΙΟ ἹπιΕ] Πσἱές : πορεῆς εἰς ΘηϊπΊ 1η δὰ ἔρεςιε 
Ἰάγὴ ει τείσαζ ἁπτοῦ, ἰΙηΘΔΠ} 4:18 οἰΓουπησαφαιο ἀοβηιτηγ, 
: : 3 -- ΔΟΏΠΟΙΟΒ 



, 

δοιονες πίῃς δίας ἱμὰς ππτ5 αὐπηξξενα απ ἐεγγὰ Ἰοπρι πη ἃ 

(ξοις αἴσιο ἴῃ οἰγου]ο, ΟὨ]}85 Δοἱτας ὈΌϊχας ΠΠ1115 εἰἙ, παίαα 

ἀντίον ατηρηόννε. Αἵ ἰάοπι εχ ἐυρυτέρη, 41 ῥεῖα ἔροςία 

ΠειηοηΠΠηπνὸ τερασμανε νἱάθαζαν, πση [401] ἉΌΠΙΥ15. ἐγααῖ: 

πος ἱποίεσαπέον πος ἱησοηιπιοῦξ ἰοτίας ροῆτε. Ναπὰ τϑγγδπη | 

ευτέρίω ἀ οτίαπι οσοαϑύτησας εξ, 2181] εξ απ φαὰπη ναΐ 

{15 Ιοπστύίαι!ε ἐχρονηῖρι: ἀξ ξυρυὺς πο Ἰῃ ἐδτη [εθητιαιτ (οὶ ' 

Οἰαΐῖαγ, 4114 σοηέγαυιατη ΠΑΡΟΓΕΕ ΛΟΟΕΠῚ ὀξύς " φυειηλατηοάμπτη αἰϊ- 

ααοί 1ηἰτὰ Ἰοοῖς αἰιγραζαγ, ργίεγεαι φσπ ἀδ Πρ ΓΝ δῖον ἰοα ἐς 

ταῦ, ἀξ ἴῃ Αἰτίοα;, Ἔσυρα, Ἑαγορᾶ, Αἴκ [ουτηα πείσας ἐχρ σ᾿ 

οληάο: 4025 Γε5 [ο]α πχιΐαπάα ἰθποηΐς, πιὸ αὐοιίγον, οσοδῇος ΠῚ, 

ἀοάϊε: πᾶπι ὃς μῆς 46 τοῦγος ἤσιτα ὈΙοΩΥ Παπὶ ἄρον νἹἀερδηξ, π΄ 

418 ὃ. ὀυρύτης δι ὀξύτης οἰανίΠππηδ ποΐαγι ροῆαηξ. Νίεαιιε 16πῃ, 

τ βαπὰ Πρηϊποεῖ ἀϊπηβηοη!5. Γρέοιεαι 4 ΠῈ Ῥιορυιὰ [ΔΕ ΔΙ ΠΘΠῚ, 

ΔΡΡΟΙΑπλμ5 : (415 ἐπῖπῃ μος ἃ ροεία σχίσας ἢ ρυϑίεγέπα 41 ἐς παϊπὶ 

[8 Ῥγονίας ἰαπτπαίης ααξ Ιομριτπά ποθ, πε ἄε ε αυϊήδηη φαδη οὐσία. 

τπορταρδϊ τραζξαης, νεῖ ραν Του ΠΙΕΠῚ οορίξες ) (εα αὖ πηλρηϊέααῖα 

εἷς ςομξαπι φθυλπάλπα ποίοπεηι σοηξποαξ : ΔΑ} ΠρΟΙΠοΔΙΟΠΒ, 

Ῥαβίπι δυΐου γα, οὐπι Ἰπία]απγ, ΠΊΔΓΟ, τοσιοπεμη, 80 σα. 

φ ἤπη]ε, ὀυριὶ, μος εἰδ, ἀπηρίαπη, ναΐταπη, ἸΠΡΘΏΒ ἴοι : γ 

σύσπι ϑυγίαν, ΡΕιυρίάπηφας τηδ]ογεπι, ὀυρυτέρίων πογηϊπαΐ. 

45 Ἰσίξαγ (ἰ αὦ ππης Ἰοσυπη αι ἀἰχὶ δοσοπιπιοάεπι ) τυ 

τοῦραὴ δχαοξὸ τοξαπάατη εἶδ, ΠΠΌμοῖε Ὀοηγ ἤτι5 σαπι ουρυτέρίω» ἵ 

εἰξ ἀπηρ ογεπα, δά ογέσιη ὃς οσραίαπη εἢξ : αυδά 1θι ληαιάπη ΘᾺ 

οὐδιίεί, αἴσαδ δοσαγαῖας τοξα πα ἘΔ {15 ΙΕΡῈ ἃς ρυφίςρίοηπε νεϊαΐ 

οοηΐεπηρία, Ἰοηρία5 ργογασηραῖ : ΠΟ 1η ΝΕΡῸ ΟἸτο]ο ΠΟΙΩ͂ φοοϊάδα, 

τϑῦ : πᾶπὴ 1η 60 ΗΠ} υἰσασηι εχίας : [84 Ὁμηηΐα Ἰηΐτα ΒρΈγας μπὲ 

14 ςοδγοθηῖας αὐ ἐχίζεμηα πηδίψας Ὡαπλ εῦ ΔΌἤΠης ἃ ΠΊΘΟΙ 

Οὐὐατη εὐϊάϊ (ογίρέυγαπι, δὉ Ανΐθπο γεάδιίξατη, εχ Μογεῖ! εὐϊέοη 

ἀϊαϊοῖ - πᾶτα τ] Πΐ ραγαρῆνα τι Ε}8 ναῦς ἤοπ σΟηΕΙρΊΕ : Πς ἀμίεῃ 

Παδεῖ, 564, γηαεμέΐηο φᾷ οαἰηρι (016 γηϑείοῖε, 1, ἀτίοῦ, ᾿ 

Ῥ. 5. οοἷ. ροίξ, ν. τον "1 δου θεηάππι ροῖῖις ἐπκέη.),. τι Βδθι 
ὨΠῈΠῚ ἜΧΟΙ Ϊ ΑΓ. ἢ 

Ρ, 3.ν. ὧν 1 Μαϊηι Ιεσέγε ἐν οἰκείῳ τόπῳ» τ (οτϊρίπηι οὉ ἢ 

πὸ οοὐΐοο : συΐα νἱχ ογθα 8118 εἰς Ἐπήϊαίμιαπι μος (δ ταηξιγα 
τα Ππαπεγε νοϊαϊῆς πη θαι ]ε ΔΊ. ᾿ 

Ῥ. 4.ν. ζωδέᾳ ἡ Ἐ]αΙἄσπι ὀχ οπΊρί ατῖς ἰουιρέατα εἰ ἐπτέχ εἰν. Τα 
(σπου. ' ἣ 

Ῥ, 7. ν. αὖϑις 1 Τιορίεαγ εξίαηγ Ἰνδικὸν οἴδμα" απ (εττρέα 
ξουίαῇδ οἱγ αἰπου]ῃ8 ΖῸΐ νεγίαπι {ζαγε πη Ρομΐὲ ντἀετῖς, [ον δοηαα 

Ἰνονκὸν κόμα. 864 πιοηηη!Πξ Ηῖσ οροτίεξ εἶα8. φιοὰ δηΐεα ΟἿ 
ἂς Ἐπιϊαῖῃη οοπ(ποξπδίπο, ἴπ οἰξαπά 15 ὈΙοηΥ ΠῚ ἰοοῖδ : πυδῆη Αἰ 
φαΐ ποη σοηΠάονλης Ῥαρίας, (συ δ 1 ποη (επρεν {απαπηᾶπα ΕἸΜΈΔΕΝ 
οἰτατ[οηϊσαςβ ἀείογοηάδιγι εξ δατογι βέειη, ργφίεγεαι φυτπῚ 4116 
Ιοςο αἰφαῖϊ αἀἰάμπςοιε : ἀξ [οΒοῖο φαϊηίο (1ηηπξ ) 15 ᾿Ινϑδυχὸν κῶ 
μὰ δαλοίσσης ῬΕΥρουΔΠῚ οἶταξ  ΠΑΠῚ Δρεγ  Πτηδ [ῈΧ σΑΥΠΊΙΠΙΒ ΥΘΡ 5. 
παῖς Ηος αμΐεμι (οὐ δὲς Ραρία5, μοίζααλπι δηποίανξ ἴῃ ἡ ες 

11; 
᾿ 

Ν ; 



ἌΧ4) ἱ 

Λ ΄ 

! 

πὶ, Πάντι δ᾽ ἀναφείτε φέρε ῥΉΘ᾽ ̓ Ωχεανοῖο, Ἰρίιπι ΕῸ ἐπί, 
, ἐγ Θ᾽ ̓Ωχεανοῖο, οἵϊπγ Πς τη ἱπΙΈ10 (ΟΠΟΠ]Π] ρυϊηυῖ : Ἰἀοόα; 

{δος εξίαηι Ιοοο αὖ εὐϊέίοπε Β. δίερΠδηι ἀπ σεάοιο, 4ὰ] ῥύΟ- Πῖς 
Ἐχργο ον, ὁϑέν(Θ) απιέεπι Ιητοῦ γαγιθξαξεβ γεί]οντέ. Αἰάις [Π5 ροίἐ- 
φυδπι {Ὁδ] πη χ τ, Ἐπη ἀπ] αγδ ποῖο, ἔδηλεὶ τέ Αἢ Ἐπ ξαΐῃϊο [ὸ- 
απ πππῸ οἰζδέμπη νἹἀΕγῚ ἢ ΦῈΠΠῚ αἱξ 1η ἤηδ 50 ΠΟ 111 (δου, δα- 

τοτοΠῚ ἱπίτ ργο ᾿Ωχεανὸς ἀἴσετε ὠχωμώτε ῥό(Θ- ᾿Ωχεαγοῖο" Δ {1Ὲ 11- 
[χάς Ἐπ αίῃο, {εἰ ΕΠ ΓΔΠ1] οἰζατποπιθας ποη οἰξ ἀείεγεηάα (ὰπ|- 
τὴ {ἘπΊρεῦ δυζοτγιίαβ, ὅζο. Ψεγὶπι τΐ Ποπέ ρτο Ἐπίϊαίῃϊο γείροπαι, 
1 ἄχ ριὸ Ά. δίερῃδηο ραΐγε πΠΊθ0 τοίροπάδατη, ρυιπυ Ὁ πιο η1Π6 
ΟΡρογίος 615 χιοά φηΐθα Οἰχι, δἰιπῈ ΟΙΠΓΙ ΠῚ ΡΟΙΙΕ ΘΧΘΠΊρἰΑΓΙΙΠῚ 

᾿ ροπίδη[ππ| 1 ΓΕΟΙρΙ ΘΠ 15 1η τοχέμπη (ας νοσαηξ) εὐϊιοηϊθιι5, {[6- 
ἀπτιπ εἴα, χαὴπι ἀεϊθέξιιηι οἱ Πιτ!θαλ μαθεγε νοία1Πξ αιιθπη 1Ρ- 
δἰ πυρα: Παθυιξ 1η οαϊείοηἜ. σαὶ {π4Π|Ὲ Ἱπέεγργεζαζιοηθηγ δα]πηχι, 
ποη αιιὸἀ δαιτὶ 4ιιδ 1ῃ Πα] ΠΊΟΩἹ ἀο! οόξι Ῥοπογοΐαν ὀρϑγδτη 1Π1- 

 ῥιοδαγεί ραίεν πε, (εὦ αιιὸα Πυΐς τοὶ ἕθιηριι5 ᾿πηροηάεγε ποη γαὰ- 
αγο, οϊπάθ, οἴ ἢ 411] 6 π1 ἀοἰθέξημη παθεγα νοϊ εξ, δέ πος 
Ὶ τ“ ἴοοο ποη εἰπάεπι ἰογίαδ 4επ Ῥαρὶις5 μαδα δέ, τξ πδης 
εξ πἸοηθ ΠῚ ϑϑένΘ- ᾿Ωχεανοῖον ΑἸ τον! ῥύ(Θ- ᾿Ωχκανοῖο ργαίεγγεξ : ποι 
 αδά. (εαυδη8. γεν ἤι5 εἰπὶ πηονεγα ροΐαμεε (πὲ {πἰρΙσδε νι θίν 
, Ῥρία5) 4ιπΠῚ χέκνον φίλο ὃκ 411 Ὠπ) πιο αἱ! ΙΘσογε (8 παι ξεε : 
{δὰ σιιοηϊαηγ ργδιεγαπδῃι σι πΐγδησῃε (οερέσγαη ἀρσποίοις Ἐπ|- 
 Μλίμιι5, (αιιει 4ΠΠΟ4}}1 ὨδΙατε (μεῖς νεὶ αι Ἰοι: νεῖ ἀΠΙσδητ3. ἴπ [6- 
 (ἴϊοηιπι ἀεἰείξιι Δ θυ ΠΠ|8 πο ἀϊχένιπι} ἤδο πα το]οῖτιν ἃ 
 Ραρῖο, ῥύ(Θ- ᾿Ωχεανοῖο, ΤῈ 15 ΔΙΙΟΓ ΠῚ ΙΟσΟΥ ΠῚ ἜΧΕΠΊρΠ15 ἐδίξηα! 
ΟΡΟΙΠΕ: που δὔίαιη βαϑυρῥοον 4181 ( χπειπιαάπηοάμπι ὃς βαϑυχύ- 
μονα, ) 1{Ππ|| ἀρρεΣ ΑΓ ντάδηγι5. Ηος εἴδη σοηπάεγαπάμπ, εἱς 
αἴοο, 114 ατ!άεπη Ιοσα ροεΐμπη ροίυ!ς, Πώ4»Ἴη δ᾽ ἀχῳμέτε φέρε 2) 
εν (0 ᾿Ωχεανοῖο, Εἷς μϑὸ ξῶν, πολλῇσι δ ξπωνυμίησιν ὠρηρὼς» αἵ 
ΠΟῚ νοΓθΟΓ πη} [δ {εητεξηξία γαΐῖο Παϊροδέαῦ, ἂς ρεγιπάθ {πο 1 ἀ1- 
ὔατη οἤξεί αἰ χαῤμμα θ᾽ γἡ ϑεναρὸς ᾿Ωκεανύς (εἀ ροίαπδ δεϊατη, πῃ 
πϊεπάο [Ἰσοηζια, ἀἸσεγο, Ἕν μϑρὸ ξὸν» πολλῇσι ἐπτνυμίησιν ἀρηρύς. 
ΟΝ υης δαΐεπ Ιεέζογιτη εἰϊο ἡπάϊοίαπη, δὴ Ιοθητία 114 Ἔχ δαγα ΠῚ ρδ- 
ΠογῈ Πξ ατ145 ὈΙΟηγ πη] σοπίεόξαξαγι ροί5 Τὰ ΠῚ ν᾽ ζαζαΓΠΠῚ 
ΠΙΠΙ͂Σ, νου ππη}|6 εἰε ροῆέ, ἐπίεγι πη γερὸ π16 Ῥαρῖο (6 αἰουσπι 
 απογηάδιη ἱοσογιη1 ᾿οο Σου ι5, 1Π πΠΔ ΔΙΈΕΓῚ ργοίθγεπάα, δἤξη- 

ΤΊ ΠΟῚ ΠΕρο: πες αἰ ΠΊπλμαγα νοΐο, σοιηρογε δ ἤὰης, Ἰἀδπὶ 
ται ηο ἐγ πη ΠμΠῸ πἀϊοίαπη, Ὁδ] πλίῃι Πα νεῖ ροζίυς5 Ποαϊξ 

(συϊξ, Ἰπᾳπ4π2, μεν ΕΥ̓Ροργαρῃοῖ ρεηῇ Οσοσιρδίοη65) “αδγπηάδιτὶ 
ΠἸν ΕΓ ΠἰδίεΠ1 ἘχαΠΉ1Π4 16. 815 ΘῃΪπΠΊ, ΘΧΕΠΊΡΙΙ σταίία, ( αἰ οπηίαπη 

6125 να] {τες ἦε π|θι115 ΠΟ5 ΔΠΈΠΕΓΙ 1ρί4 ΙΘΧ σαΥΓ]Π15 δπξ {ἘγΠἸΟη 5 
Ὑτᾶοἱ σοηἐπεΐπαο σοερὶξ ) νοῦ 233. αἵ ΕρῸ “)εςήσεινἾο ἴῃ (6 Χτ ΠῚ 

 ΤΟΟΙροΓῈ πηγαῖα! αὰπὶ συωυςςήσοωο, 1ἴ4 11 φαοχας ΠΠπ 4 φιλὶ πος 
τηᾶρ!5 Ὀ]ΔσΏ "78 ἡπης ΠΟΠΊρΕΓ. ϑ1ς νεγία 437. νοσθπλ Ἰονίοιο 11- 
ἘΠῚ, ἤουξ ὅς της, πιαρὶς ργοῦδδ συλτη ἠμίομο. 81. νεγίιι 76ο. 

1 Ποὰξ τη6, λελεμμῆμη αυὰλπὶ χεχλιμῆψα ταλ!αΠδ. Οπέερὶ πΊ 
115 φᾶς ἃ Ράᾷριο δηποΐξηταγ ἐμ} ἰεζτιοπεβ πμ}5 οὐ ΟΏΙς 

4 Πάτα 



ν Ἵ ᾿ ᾿ 
Γ ΄ ᾿ 

τραυρίηὶ [πὲ φἀ(ουρίαο, Πυχήϊφας Ἐπ Δί: (ΟΠοἿ14 Ηῖς Ἔχ  ἰθθαπε 
ἠέοηοη ἈΠΕΠΊΠΠ ἱπεγργείδέιο, Ἰἀθόφαε 1η γτετη ργϑίεπέεπι νεῃ 
ἰεόζον ροῆϊε, 1ά εἰζ, νἱάοτε ἀραά αὐγαπααο φαρπαπὶ 11 ΡΙλοπετῖ 
685 1115 Δῃηποίδεοηε5 ἴῃ 4 115 ὨΪΠ1] ΔΙ] ργοροηϊξ, ἸΏ ΈΓΕΡ 6 
οοΠα ποη μαδεῦο: {εἀ 115 1ὴ φυϊθι15 14 ργοροπεῦς σοηΐοηξιι8 ΠΟΠς 
εἰξ, οοπίθηξας εο. ὙΠ ἀθ ποὺ ΄αοας τποηθηαπ5. ΠΘΓΉ ΤΩ ΓΗΪ 
Ὧι εἷξ Ἰούξον, φυσίάαπι ἰς “ξοπε5 Ἰην θη! δρα ἘΠ αίμιατη αυαῦι 
ΠΌΪ πὶ ἴῃ ΘΧΕΠΊρ Αγ ΙθῈ15 Ῥαΐετη 5 νείξιριαμη ἐχέαγεξ { δἰ σαδὶ οονίδι 
πὸ δόξα φιιίοτη α|}π9΄ ποῖξνα [εέξίοηις ναὶ. ποίξγαυιη ᾿ς οΠΠς 
τηεηξίοης, 4ΠΔΠ δα! γε] 645 πο ἀρῃοίςεγεξ ) ἃ0 γἹΟ πὶ Πα ΕΠ 
1ΠΠπ᾿ ἐχοπιρίασα Πποπηι}}1α8 ΔΠ]σα]5. δξίαιτι ροηάεγῖ5, πα Ἐπ ΚΑΕΠΙΟΝ 
Ἰποορσηϊο απ νΙἀεαπέαγ, Δέσας οχ Πίδοπι ΠΌγῚ5 πα τας 1. σα 
ος εὐϊιοηΐβ ραΐογηδ δηποίδέας ἐδ ἔσο, ( φυαίάαπι ὃς Πυ]5 ΕΠ 
Π|5 ΠΊΔΓσΊΩΙ δα ίογρίαθ } 425 ἤη6 αἰ ἱεύξογι5 ἀαίηπο ρυδίεγ πη 
Ροΐπεγηΐξ : ἴδ σιος νιο πὶ 6Π8 ἴοϊο 4| πηα πε οπγπία πη αἱ 
οὐπηηθε 485 ἴῃ γεία {18 Ἔχίαηξ Θχοπιρίδγιθα5, πο αΠΠρεηΐεῦ (6 
ἔτη (δα οαγιοβὸ εξίααι ΠῸῚ Ἔχῃιθεῦῖ, ἀπὰτει τη ῬΕΓΙΟΌΪΙΠῚ γθηξ 6, ΠΕ 
ἀσιη φυράαιη τε] οππέαῦ, «αι ΠΌΪ ργοξαζαταμη, ὅς φμιιοά ἔπ 
ἀαίάεπα ἡπα!οῖο γε βοϊεηάππη ποὴ Πτοῦῖξ, φαμπείαπε. Ταἀεόσαε ΠΟΙ 
ΤΑΓῚ ΓΠΙΓΑΥῚ ὨΙΠΊ12ΠῚ 1ΠΠ1α1ΠπΔ ρα γῚ5 πηοὶ ἀΠΠσθηξίαιτι ἀεδυ Ῥαριπβ5 (οι 
πι8 ΔΠοσαὶ ὅς γι Ἰοίπτη ὃς ἀούξγπδαι πἸαρηῖ [λοῖο ) “ΟΝ ΠῚ ΠΟ 5 ΓΗ: 
ΤΑΥΤῚ ἀεθ6ΠΊ115, 1Πππ|, φαππ Πα] απο! πιίπατ5 ὃς φυϊ(α 1115, ΒΕ, 
1ρία γοσαξ, ἰδηΐορογε οἴεηάεγείαγ, δλ5 ἐπῃΊθη 1 {π|5 Ἀπποίδεϊο πη: 
δι15 ἕλγη ἀπ]! ροηζεν τεσοηία!θ : αἴαας τΐὰ 4145. ραΐοῦ Πα] 118 
({πη1 πίη ποη ἰσαιοῦ ἀδ [δόξ:οηδι15 115 Πιιδσ πιαρηὶ {πηξ πγοπΊθῇ 
τι) δὰ οαἰσεπι Π|Ὀγἱ τοϊεσεγαῖ, ὅς 181 νεῖαξ ὁοου!αγεγαί, εαπα ἢ 
ναἱάς σοπίρίοπο ἰοοο ροίΠδ. ᾿ 

Ῥ. 8.00]. ροίξ. ν. «κεὃς 1 Μαΐο αἰξεγαπι ἰβζμοπεπὶ ὑποτελεσμιῶ: 
Τῶν. ᾿ ᾿ ρ 

Ρ, 9. Υ. εἰσι] ΜεΙΙ15 ἢἰς Ἰοσιϑ (σετρέμς εξ Ηῖς νἀεέιν φυὰπη ἀραῖς 
ϑίερῃδη 1: 15 ΘηΐπῚ εἰς ὃ ποὸ ἐϑγεχ γράψας  Πουξ ὁ γεωγροφθ 
ῬΑΠΊΠῚ εἰὲ δίναθο. τ ᾿ 

Υ. οἱ 5). 1 ΜαΙϊαῚ εἰσιβϑιόσης, τξ πιαρῖ5 Ῥγοργαπι ὃς ἀπέ 
{ΠῚ ας 1ῃ ΓΕ. Ἷ 

, Ῥ.τοῦν. Ἤτοι] Μοκ Ὲ τ.-- ἅλα τέμνει, ἈΒοπιηῖαθ: Αν θη 
κει, ΡΥίγημς τη ογὗο {{πππις ὉΔῚ ὕηαγῖς Φ ΜΟΥ σίρηἹέ ΟὨΥΡΊΕΙΣ 
ΗΕΓΡΟΥΖ1- Ἶ 

ΝΥ. Εὐξείνε πόν]. 1 ῬΑ ραῦ 5. Οἰπάτηη Εὐξείνε κόλσε  ερα 
ἘπΠίδέδι ἰδ ΟΠ ἘΠΊ ΠΊΑΙΠΠῚ : ῬΑΓΓΠΊ, 414 ΕπΙΧΙητ5 1 σαδίπΟΥ [οὶ 
ΤῊΠῚ ΠΠΊΠΙΣῚ ΠΗΠΊΘΓΟ ποη εἰξ, {δὰ ραγ5 ΠδἀἸευγποῖ  ραγΠ1, ΠΕ 
{1815 σοηΠΠὸ νογΠθ15 ἐαάθπη ρεηὸ νοχ δα ἰδέην, κόλσίθν, χόλσ᾽ 
“ὸ5 Χολποι  ῬΆΓΕΠῚ ΘΕΙΔΠῚ αι ΕἸΧΙΠ 15. ῬΡΟΠΙΙ ᾧ ροΠατιοης Πὲ- 
μη ΕΙν15 θη. ; ᾿ ἀδ 

ΡΟ ΤΙ. 00]. Ροίξ. αὐτῆς} ῬΙῸ ἑκχωτέρῳ Ιερίξιιν οἰίατ ἑτέρῳ ὦ 
αοα πηαρὶβ ρίαοοί. Ῥδιΐο ρὸϊ ᾿Ωχεανοῖο. (τ ἀρὰ Ῥιοην Πα πῖν, 
ὯΔΒ. 135.} ΡῖῸ τι ̓ Ωκεανῷ, : ἀπρθ δὴν 



,, 12.. (οἵ. ιν. τέτοις] Γανεπίο επίλτη ῳὐϑαᾳλαλεῖ ρτο φρᾳχαλεῖ, 
ηδδιε δαΐεπι ( εἴ ορίποῦ ) «οαλαλεὶ 4111] 4815 ἀϊσαΐ, Οἰγοιπι- 
(ἰοης ηιλάαπη Οδιζεγ Ἐχρυίαηῖ, πνο ᾿πππ1τ. Ἐογίαε ταιθη 
ἰς πιά ΐ αἰεωλωλέϊ. τὰ εἰξ Οιρουπη!οχαυϊξαν. 

ΟΡ 1.4.0]. ροίΓ. ν. ϑὲν χἡ! ϑοιθεηάμπη ραΐο, φασὶν οἱ ὠπιχώειοι 
Ὧ0) αὐτό. χἡ ἐπώνυμον, ἕκο, ὌΨΕΙ 

ΟΡ, χγ5. ν. αὐτίω 1] Ῥοίξ αὐτίω Ιεδίειιν ΘΕΠΔΠΠ οἱ ἐκ, τὴς ἕω φυγόν- 
τς τίω τὰ Κύρε δελείαν. 
 ΟΟΪ. ροίζ. ν. Μαασπιλίας } Βοίξιυς Ῥηγνης [ογἸδείαν 
ὟΣ: ὁ 7 Γερίίαν οὔαηγ, Λίγυρες ὑπό πγ᾽ ποταμοῦ Δίγυρ 

ὀγομώζον . 
᾿ [ριά, ν- Τῇ σ᾽ ἔπι] Μὸν 1. Ανίεπι ξγγύδι πόν]- ΙΕΡῚΠς 
ονἱάθει : ψΕΕ εηΐπλ, 8.4γωοη] άζιθ ἀφ βίγιο Ῥλοιος οἱγοι 4 οἿ71- 
51} “Εζπονῖς, ξ5 σαηο [ῥηριάρς ἤγεξα σοποῖεα βμξῖμ. Ῥανασ 5. 
 Ἐοδετέι5 δίορηδηυ5 δὐϊέ, ξγγύϑι πύν]Ὁ.» πῇ νυσό: ἐρο ναυ απ 

15 [6 ἘΠ οπο πη. ργαέι!]!, φιὼὺα εαπὶ αὐ Ἐπ ζαῖῃϊο πο οὐ ταγὸ ἢ 
ΨΕΙδ 5 ̓ πάἰσαγὶ ντάογειη,, φοάνε 2) καὶ μτῦ τὸ Διγυςικὸν τ) χἡ Κύρνιον πέ- 
Χ[ τὸ πεεὶ τί) Κύρνον νῆσων ἐνδοτέρω ἢ τότε, τὸ Σαρδόνιον. 
Ὁ ΔΙΠον ἰεσ τς ῬΙΙσιαπιπι ογο 0116. εἴ, αιδηγ!5 ργδῖεν Ὀϊοηγ- 
τηδηΐο ΠῚ Ἔνοϊδ δι ἱγαη Π|.- τλ 
Ῥ,τό.ν. Κυρ]ὲς] ΡΑΡτυ5, Ουἰάαπα τ], οὐ τοὶρ ὕξρϑεν. {Πέτο 
ἔδπΊ ππούο ἰοτδαις, δά {εα{π|π| Π1}1] ᾿πέογοις  ὩΔΠ} 115 45 αὐ 

τἴ ἢΠία ἱπηΐξ, ἐτεαποηίεν 4ιδῇ Αἰ ΕΙΟΥΙθ115, ῬαγΕσ]4Π| ἔξ Δὰ- 
ςροιηπιοάλί. ἘΒεζξέ; πιΠΠ}0 ἐπὶπΠῈ νεγίας δίςο " ἐδρίεητ: ΓΙ οηα- 

ἸΘΩ ΠΤ ΘΥἸΙΟΠα]ε5 οὐδ 5 ρατίε5 ΙΧ ογῖ5, ἘῈΠ ἰτίεῦ νῸ]ρι8 1ο- 
φυϊξαν, ἃς ἃ νυΐσο ΨΊΓριίπι5 σεοιηϊέ, Λάμηιάμς ἢ σα δογερίαηι )1- 
ῥ4α7ιε ἀγάμμς αγοος ΟΟΉ{γ51:, ῬΥΘΡΉΣΗΥ Γ1ὐγ ἀθύοχης 722 ἀ1- 
γος, 
Ν. Πρρφῳρ. } Τιερίξαν εἴδη πρφωρίωὲς9 ἀξ τείεγαίαν δα χώρίωνον, 

ἤγε μέτωπον». οἰ Παθεηξ 4114 Ἔχ ΠΊρ]ατΔ. Νοη νίάθο διιϊζεμη οὐ Σ 
[ΕΥΠῚ εξίαηγ χορίωνον ποῦ ροΐπε, ααππὶ ἃ γδέοης δ] εηιι πη ἢξ, 

ΤῺ 4116} (ἸΟ] 4ΠΠΠγ6 σαραξ ΓΙΘΕ15, ὃς η4ε ἀρρε δέῃ} οἵδ 
Προηΐε ΠῚ ἃγιο[15, ἀδηάο νιἀο!οεΐ Εἰ Ποη τοΐΠ15 σΑρΙΕ5 (εα ἐπηΐαχαΐ 
γλΓτ15 ποηεη. Ταηίσμῃ νεγὸ θεῖς αξ (εαπδης νεῦπ5 πο5 ἢϊς ἰεσα- 
ἴδ οοραΐ μέτωπον» υΐ ροΐ[5 δα ἤαης ἰδ ἘΠΕ Ώ1 γε ΠοΙεπάαπ ΠῸς 10:5 
ῬΕΙΙογε οἴ ροπτ : ποη φιὸά γδέϊοηι πο ΠΈ σοηίεπέδηειπγ, ἰοοιπι 

61 (ΓΟ 5 αγ ΘΕ ΙΠᾶ» ̓ πηαρίποτα ἢαθεαί, ἀἰοὶ ἀρρε!!αΐῃπι εξ Εγοη- 
[ἘΠῚ ὩΓΙοΕΙΠηαῃ), (εὐ φαὸς Ιἀεπιὶ ποπηεη μέτωπον ἀπτὸ ροπέμσπι [τὶ 

γἀεδίι 1η ἤπο ἀπογαπι νεγίσιη 41 αητ πο [ΟἸ τὶ ν αἱ 6 νΊΟΙηΙ, 
᾿ σοηΓΙ ΡῈ : ὃς πητ15 οἰδιιἀαἴαν 15 νευ 15, ποιραυγοίζιόσο μέτωπον ἡ 
[ΕΓ 1{15, --- ἔφη μίξαν]ο μέτω πον. 
Ῥὶ το. γ. Ἰπόλυτ.} Ευριξζωαν ὁπ 1 χϑιοσῆσιν ὁ δρομί)" εἰμι ἐποί- 

πιις" (εα να] οἱ αυιὰ ἀπΐδα ΟἸΧΙ ἀς νοῦς πεείδιοφμθ᾽, τεξιποπαλπα 
6 οἴεπάιηπ.Ό. ὁ ὶ ; 
Οἱ. ροίϊ. εἰς ἔς 1 Μαϊΐπη χορ ἀσύρει» ὉΠῚΠ ΠΟ ἘΧΕΠΊΡΙΟ (συ ρξα τι 

Ὁ. 20, 

νος ρος μος τε ον οι σους ν᾿ ἂν Νυλι τι δῦ ὦ λυ ἀρετχ ῶς 



ἊΨ, ͵ 
ι ᾿ 

Ῥ 70. ν. Ὡς οἱ] ΟΕ Ροκ. Ὡς οἱ μδρ βούωσιν, αἴ οἶδ 
ὡς ̓ ῖο ουπὶ δα γδοηο ᾿ερθηάπΠη. 

ν. Ἐκ δ᾽ ΟΕροκ. Ἐκ δι ὀρέων Ξικελῶν, Ἐ τΠοπΕδις 5μο 
ΟἸ]5: ἃ Πηϊδιι5 ΘΊΟΌΠ ΠΊΑΡΙ, ἃ ργοπποηζογίο οσοιεπηΐα!! Οὐθῖδοὴ 
ἰτοηΐς ἔο Ποῖ ΑυΊθεῖ5 ἢ εοπίηχιε εῃϊπΔ ργοάαζξιπι ογαξ πηδγὸ 5] τας] 
Ιππ|.΄. Ο ν ᾿ 

ν. Ἰσμ.1 ΠῈΡο κ. ᾿ἸΙσμαῤικοδ πτοιῆσιν ἐλαυνόμϑυαι βορξαι,. 
{{πΊάγι15, πΊοη5 Τ᾽ Ὠγδοῖα. ΒογθδπῚ ἃ σαγάϊπε (Ἐρτεητγοηΐς ἔογδ ἦε 
ἸΑθεηΐεπη συλ οἷα νΠ] στα ( ΟἰΠ]Ὲ15 ροδέδο ΠΉΪΓΙ πη] ίογες [ἃ γξ 
Δρρεῖ]αντέ ΤἭγδοιιπη : αιὸ εχ εὰ γορίοης ἰρῆς 4 {ερτβηΐτοπαῖ 
ΠΟΠίογμγπα ἤατε ν! ἀφαίπγ, Ηος (δηη6] δάπποπετα νἱίαπη εἴς, αὐ 
Ῥοεία: σοΠΊΡ πγ65 ΓεπΊ, Ποη ΠΟιξ 1 ἔα εἰ, {εἀ πὲ να]ρο νἱάοξαν, ἃ 
ἰογῖθαηί. Αὐάε, ᾿Ορϑὸν φυσιόωνῦ(Θ-. Βογοάτη δαζεπι ἃ οαγαϊ 
ἱερίεπί γι ἢ 8 1ῃ ηοίζγαι ΠΑ ΙΔ ὈΠ]ἜπῚ γούζὰ, 14 δς, πα!ο Τα ΠΊΟΙ 
τεγγδο ᾿πηρεαϊοηΐε, ἔρίγαγο, δεδηγ ἴῃ Ἡδηοαϊ ἔσῃ 9 ὁ ΘΕ ΠΟ δάης 
ἘΑΥΤΟΏΠ15. ' 

Ῥ. 5.2. ν. λιν} Γαρίξιγ. εἰίαπη ᾿Αλέξανδο᾽» κοσμιήσεις χἡ δὲ 
εἰαιςὴν ποιήσας “ ἴσια τζὰ (ον Ἰρ ΠΕ Ἐπ ατῃϊαπὴ νϑρι ΠΠΉ]16 εἴτ, [οι 
ΑἸεχαπαγαπη, ὉγθοΠῚ 1||4Π| σεἰεθγεπ το ! ἀμ οο ᾿ρίο φαὸά πημΐ 
ΟΥ̓ΠΑΙΠΘΠΕΙ5 ἀεσογδῆξέ. ᾿ 

Υ. Ὅσον 1 ΡιῸ “- Χελιοονίων ἐπὶ νήσων ἱερτέαν δἕϊφιτι “Χολιο 
νίων μυχεὶ νήσων " (δὰ ἴῃ: πχαγρίπα πταϊὸ ἐογιρέαγα εἰς μυχεν, 7κπό 
ἱπξογᾶ ν' ΠΟΠΊΪΗΙ μυχεῦ, ᾿γῸ μυχεὶ ν. ΓΕ ΘρίΠγ115 ΔαξοΠη μυχεὼ ὃς μὰ 
89. ΜωμώπδιΘ᾽ ἐς μυχὲ πίπῆει. ἥ 

Ῥ. 27. (οἱ: Ροίξ. ν. τᾶ 1 Ἱπίεγ χρα]εῖ ὃς Ἢ ο6.57.Ὁ- ας 
Ῥέδ ΟγΓδΐ [ῃ ἼΠῸ ΕΧΘΠΊΡΙΑΓῚ, χὴ σῷτο δηλοὶ μϑιὺ χἡ ὃ γεωϊρῳῴφί-. λ 
ἢ) χἡ ὃ δειπγοσοφιςιὴς, τὸ ἐν, πολλοῦ πόγ]ε. χαυτὲν 2} ὡς ἐὰν ἐἰπὴ τ 
ἐγω πολλοῦ ὀλξϑρα. 

Ν. Τοῦ ; Ροϊὲ κέλουϑοι Ἰηξεγριησεπάπαι νἱάδεαν ροξίας ηαὶ 
ΡΟΙῈ αἰεὶ, αιοΐ εἰ ἴῃ Ῥυϊποῖρίο (διιθηζίς γογία. Ι4έτηφας δρὶ 
ΕΛ διΠΙππὶ ἐδοϊεηάπιπι Ποῖ. ᾿ Η 

Ρ. 28. ν. Τύρνῳ] ΟἘΡΟΒ. Ατοι, ϑουεηϊοὶ νἱδεΠοοί: 
ἄραγαπι εβίσεγε ροηίππι Επικίπιπι τοίζαξαν δξίαπη ῬΙΙηΐπ5. 
Ὅπ5 ΔΓ Ο Ρ5 Ποα ΙΒ αἰπηΐαν Ἰ]Ώρατι, Ῥοϊοηὶ, ὥς Βοειη. : 

Ν. Ἰϑὺ  Μοκε κε. -- μόνη δέ τοι δδὶ Κάρωμξὶς. ἈΠοΙπη 
ὅς Ανίξηι5 ἤᾶηο ἰφζποπεηη ργοθαγιηξ : Πίος, --ὀχοθάὴε φΟΉΠΗΣ 
ιᾳ Οαγαρηδις, Γι δου δῦ ὉεΥρΘΉς : 116, Εχεγά χηαηῖ, δογθαηιῆ 
[παηπάϊε, (οἰ4 Οαγαρν:. ᾿ ἥ, 

Ῥ.: 29.ν. ἴΔγδρες) ΓΕΡῸ ΒΒ. --- μητχέρᾳ πῦν7ό) τλίΓο ΠΊ Ῥοη 
Ἐσογππ Πηριια, τ 411 τείεγπηξ, Τομπθηάα. ΨΟΡΙΠΠΉΪΠΕς ἔα 
(ςσπηάππ) ΓΑ] ΟΠθΠῚ ππίνογῇ, Εὐχίημπι θῇ πγαέγοῃη Μαοδαίςι 

Ῥ.30. ν. Ἔς γότον]  ΟἘΡ ΚΒ, σραπεζίῳ, πιεηῇηϊα. 1εἴ 
οὔτις, φραπέζιον ἀρτμ σεοπηοῖγας, ἢ σιγὰ εἰς πὰ» ἀπο ἰαΐδνα ΟΡ ̓  
{π| δὰ 1ε Ἰηνιοοπὴ Παεῖ ἱπασαθΆ} 1, ἄπο γοτὼ ῬΓΊογὰ σοηποίξεπε 
Δ αθλ]1α. Αἀ πος, ἡ!άχας Ὀ]οηγ ΣΙ ἕδγγας ἀεἰποαπηεηΐα, νεΐο 
᾿δδς ΠΟη τεσοπί ον), δα οηάα {πη ; 

Υ 

"ὦ 



͵ 

ΟΡ τν. Οὖρον.] Μοκει. ἄχει ϑωλάςης. 5:5. Ανίεηιι5,-- ἡ τς 
σχῶ Τρνημέγιμες 2γγινγιθγι[! 5 “Ὑαϑηγηὶ σογηοί τε μγ πγια1ς. 

Ἂ 36. Υ. γούντος 1 ΜΑΙΙπι εἰρίμυ ον]... υἱ ἴῃ ἀηο Τογρέαπι 

ΠΡ, 37. ν. χατείςξαντας.] ΓΕΡίδαν οΕλτη, ἀνεῖλον γὃ δόλῳ ἱῬασέ»- 
χόλον» ςρ την τινω.- ᾿ ᾿ ἱ : 
ΤΟΥ͂. Κυρήνη ] Μοκει. Κυρήνη τ᾿ εὐπυρ᾽. 51. Ανίεημ5, “4[}πὲ 

Ογέηο ῥΥΟΡΙΟΥ͂ ὉΘΤΗΣ, ΕΥσΊ ΠΥ ΉΗ6, Ὧυγϑε ῥγοσεγα ἀγοές. ἘΠεπι- 

ηἶῃς εὔισιίΘ» ἱπἰεγργοίαίαν. ῬΆΑΡασ 5. Κυρήνη τ᾽ εὔπυρ[Θ-. 
Ἐπ λτῃϊα5. ἀτγάησ]ας ἰδ ξοπεπλ ἡρηοίοιΕ. (δ ύδηη εὐ] ὃς νΓΕΙ, 

Ῥηξοίσηιις δάγαναξ, «ἰζεγαπα Ανϊοπι5, ΠΙαπη Δαΐοτη ἴάδο ὑγϑία!, 

φυδά ΕπΠ ΑτΠι5. οατη ἃ Ριηόατο εὐεπποὸν σε γατὶ Κυφήνην αἦ- 
οποίος: αἵ εὔπυρῖθ- φυϊθυῆιθες υριθι5. ἡπης ἀπουπηης ἐριπεέοπ 

᾿αὐάϊ ροίοίξΕ. Ιἀθόφιιο ((10}} ου]μίατη δἤξ οομηπγεπίμτ ΠιΡΙσΟΥ, 
τ« 

ἢ [ες εγαΐ δὰ [εϑξιοηΐβ γατοζαΐεπλ Βηροηάλμη σευ, αυὸά παμὰ 

ροπηπιοῦς πάπα ΥΟΧ 1 ψουίαη γεοΡῚ Ῥοί. 

ΠΡ 58.ν. ςορέϊ 1 Γιερίξαν εἴδη) ἱσορέξ τοι, 
Το. οοἱ. ροιί. ν. λέγει, 1 Ῥτο εὔπυργν ἱεριταν δείψιη εὐανδιρον. 

᾿. ΠΑΓΜ] Ραρισ», ἼΑΔΙΧΙ Μαρμαείσδει «ρονένά κότες Ααἷ- 

ηὐηοιο, μοίὲ ἄπης γεγίαπι, φαδίποῦ Πο5 1ῷ φιιθυ 1: ἜΧΕ ρ αΓΙ- 

δὰ τερεγίοβ σηποῖαξ Βοβεγίως ϑίερῃδηιβ, ὃ εχ ἐοὸ Μογείιαβ, Κέ- 

ϑὲν δ᾽ ἐς δυσμιες, Λιξύης ὅδι φαίνε) ἀρχὴ» Μαΐνδιρος ἐρήρφειςοι εῖ- 

λαϑύς τε ῥόον ταχιὶ ἕλκει. ἬἜνϑῳ Νιρσπδ᾽ ἀγλαὸν ὕδωρ, 

Νίγειρ τ᾽ αὐτὸς [Πὲπατω, δλχὸν μυείον ΑἸϑιόπεοσιν ἑλίοσων, 

Οἱ τ γεδάϊ ΓΕ λτιηξ ροϊαηε, 1»ἀδ {μ᾿ οοοαίγη, 1.10γ.6. φηᾶ {π7- 

σφίξε ογῖσο, 8ὲαὲ ΜΜαμάγη:, ϑαἰεβη (7.6 οἵξο (ὁ Πησμῖηθ οοἰῦτε. 

Ηΐς ἰφείσος θείαι ΝΝέρΥ τε] ϊς, ἐβίθ 416 πλοΥ, “ΈεΡρΙορηγη βοβη- 

ὃ: 17))))1071{0 ῥγοίμ!ε ΔΉΏΉΙ. φεἦ ἐρὸ πε ρὲῦ [ουμπίαπ 4α!άΕΠ} 1Π-- 

ἴδει ροζαῖϊῆδ Ὀοην ο ογεάο τιΐ 605 ἢἸς τηίογογεῖ : ὃς πες δῦ Επ- 

Ἰλίῃϊο ἐχρ!σαπίμν, πος ἃ Ῥμίοϊαπο τιρδηβίεγηζαν, 481, πξ πα 

πη τα, ΠΙΠ1] απγεῃ δου ΠῚ περὶ βενα (οἱεί φα ἀείουτρεΟηὶς 1- 

φι!ά οοηξίποηΐ. 

ΟὟ. Ταίτελοι] ΓΕρίέαν Ε[ΙΔ ΠῚ Ταἰτελοί τ᾽ ὀλὶ τοῖσι, τὴ ἀἴχ, ὅζο, 

Ῥιὸ ὠγχίγνοι Δαΐεηη. ϑέθρηδηι5 βαθεῖ ἀϊχέωμωχοι. Δριι οπμά ει, 
ἫΣ 

εἷἷ Νίγρηΐες. υἱ μῖς (αΐαυς τέᾳ 1ΠΠπ|πῚ Γουρ αες, οἰϊεηοτε (εε5 1114 

τ οὐλρρανθϑ Ἰαχία (εν ΑΙρὨαϊροτισαπ) αθμα Ἰηνοηϊαταν ὅς 

Νηγφη 46. 
ΠΝᾺ ν. Αὐτῷ] Ρανιῦϑ. -- πυμώτης Φϊρφὶ Τύμπεα Κέρνης. Ὅς 

ΒοοΊοοο ναγῖα δαίοτε Ἐπ ΙξαίΠίαϑ : ἰο οατα ῬΟΙΟΠογγΙ πιὸ οἰΑρ Ἰπηό- 

{πὸ ῬΙΠπΠι5 Ἐχριολῖ, ορ. 3:1. 001 ἰΘΧΌ, απὸ ΚΕ ΠΙορῖοὶ πλαγ5 1Π- 

Ἰΐας τεσεηΐεί. ἘΠι5 νειῦι πτηξ, Οορέγα {1142} Ρεγ[ομ))ι ΟΕΥ716 

πριαίμν ἐρημία, αἀνον(ᾳ “ΕΣ Ρίορία.: ομγμς ποῖηε γηαφηἐμάο, 

οΖηὸ ΤΏ ΟΥ Ὁ αἰ πηι ἃ σΟΉ 16 Ή Ὲ οοηάὲ : “Ἐεβίορας ἐφηεὴηι βοβπ- 

ἰοΣ ῥαύνογο ογθάίρΗΥ. τχηάς τη(εἸ διέ, δὉ Ζεἰλορῖθιι5. ποὴ ἰοη- 

δὲ ἀθεῆξ σεγπεη. ϑεά ἀδ ἀπιοσῃιϊζαΐο 6118 1 εχ θοάειη Ῥ]ιηῖο 
Τίσεξ ςοσποίςετο. Τίπψαθς πάπα Οὗ Οασίδηχ ΠΊΟΩΥ ἢιι5 τέμπεω Κέρ- 

γῆς ἀἰσαῖ, π1Π1] Δηποίατα μοι : πῇ (οτιαίζ!5 εζίλπα πλοηζιαγη ἃπ-ς 
συ [145 



δαϊτα5 Πᾶς ἀρρο δέίοης νεηΐγε Ἐανουῖηο οὐ ἀπ γ5 ἢ ΠΕ Ιῃ Γοχίο 
πο ἢς ἀε Πας νοῦε ἔουδιε, χέμπη ταὶ μετειξιυὶ δ Θεἤαλίας ὁρῶ 
σεεὶ τὸν Ολυμπον χἡ τὴν [Οστον φσενά. κφϑολι 3) χὺ ἐν πᾶσί τοὶς ὅρι 
σιν αἱ ςενότει ) διαξολαξ ὡς Διογύσι» ὁ «ῥεκηγητὴς. τ πυμὰ 
7ὴς παροὶ τέμπεα Κέρνης. ΟῈΡ ὁ κι (εγηξ. 1 Ηπης ἱηία.πὶ ἃ 
ΓηΔΙ Ια ΚΞ ΙΒΙορίοὶ ἔοι ΒᾺΘΡΙ ΕΠ τπθιηογδηξ, 41. ΑΕ ΠΙῖο. ΟΟπαΐ 
ἀϊνεγπελίεμη εχ ἐο ογίζπη σοη]ϊοίο, χιὸδα Παης 1ηΠπ]|.πΔ ΖΕΓΠίορι 
ΔΟσΕρεγιιηξ νἹοίΠπατη : 1135 ἀΠΡΙοΧ εἰς, οὐ εη 8 }|5 ὃς οσοϊἀδηί2115.. 

ΟΟ]. ροίξ. 3). ἐυφορ. 1 ΝΊΠΙς ἀπὸ ὃς Ἰη(ΟἹδηίεῦ μος ἀἰοίξαν, ὧν 
ἐπὶ ὀκτὶ μίας ἔχει τοῦ Κυρίισαίες ἡ ὀπώύρῳ" ἰάδόσιε ἴῃ Πα] 
ΟἸοηΐς Ιοοιμηι (αἰ ἐἐϊειὁπάα εἰς Πδος αἰζοια, ὥςε ὀπὴ ὀκτὼ μίῶαι! 
χεῖν τοϑ Κυρίωμαίες τὸς ὑπῶρα. “ 

Ῥ, 40. ν. Ἑ“Ἶὰ 1 Νοη σεθιε τυτητς οἴασογα ἤδης 16 ἘΟΠΕΙ 
“πεῖ, ΠΣ ΠῚ Αἰζεγατη βάλλειν Οἰζοπα!ξ ἢ᾿ Ο ἰΙοςσας ρησ. 126. --- 
σδ)εὶ μέοσης ΞυεόυδρίΘ- Ταγαὶς Μαιώπδί» ἐς μυχὼ πἰαἼει. ᾿ 

Ῥ. 42. ν. πλατύς.  Κεζξα5 σλατῶσ ἴῃ πὸ Ιορίζαν, συμ 
Ἰπησὶ ἀεθεδέ σαπὶ ὀφρύς. ᾿ ἢ 

Ρ. 44. (οἱ. ροίϊ. ν. ὡς} Ῥίὸ ταῖς: ἐν πύξων, ἱεριίαν Θεα 
ταὺς ἐκ σῷ πύξε, ηποά παῖο. ΠΝ 

Ρ. 46. ν. Ἔνϑω ] ΠΕ Ρο κ. ϑἰποριέβ [ονί5. (ΟΟὐτάλπι Ἔχ π 
τηδηΐ ἰϊδέμπιαπη [ον] 1η (επιρίο Αἰεχαηθυία; διποριάς, σοί ογῖς ρεπδὶ 
ΔΙ ΟΕΠΕ8 ἴῃ ϑίπορε, ορριάο Ῥοπέϊ, διπἴδ ἀεριέξαπγ, δίψα ἵπ66 ὦ 
ὁζυμη ]ονεπὴ δἱποριΐθη. ὑπ ἢ ἃ δίπορίαα ὨγτΊρῇα ἀἀλτηδέα πὶ 
ΠΊΕη τηεγαεγ ἢ ἦθ σὰ Ἰηΐγά, ο  ῊΝ 

Ν. τος. } δοῦῖθο πυέλῳ χευσῇ, ἸΠΔόνηφαςε ῥυΐο ρὸ, εἶδα 
“πυέξλῳ. τι 

ν. Οὐδὲ μὲ ἡ ῬΑρντυ 5, Ψυϊραίαδηι [γι ρίθγαπι ὠχραι 46] 
νΑγῈ νἹ θῖν νι οιαηα5, ἐγδηβίεγθηάο κί. ; 

Ῥ, 49. ν. λαῦ ] Ῥοίῇ συμπληρώσεπ ἱερίξαν δξίατη ἡ συμεκϑ 
σεσι " (ε τηΑ]δ, τιξ ορίπογ, ρτῸ χἡ ωροεκϑέσεσι Οἱ ἴῃ ππὲ 60 Ἵ 
πῶ ῥγδ δΊοη (πηξ δἀὐ]πηζξα, ἃς Ὀιοηγ Πὺ, ὥς εἰας ροειχηδίε, 7 
λυ ὃ. τὸ σαφὲς ἡ παρέσα ποίησις ἔχει, χἡ μάλιφα χὶ τὸ ζυχρινὲς,. 

᾽ - ΄ Ἀ 3 κ᾿ , "7 Ἁ Ἦ φεϑφείρη ἢ), ὁ μόνον ὁδοὶ ΤΥ" ξπουϑηήψψεων, καϑαφῷρ ἔφαμᾶρ, ᾧ ΦΙ 
γῶν συμπληρώσεων., οἰλλαὶ χὴ οδ πυκνῶν πιροεκκϑέσεωγ. (υιά 
ἴε ΠῚ ΔρΡρε εξ φρφεϑέσεσιν,, οἷϊπι 4] Πππας ἰοιγῚ ροΐοίξ, ἐμπη γεγὸ 
115 5 1ο1ἀθπὶ (δ) πηρίε, ὅσο γε χἡ θόπες εἰ) οδυσαδαία,, ὅκο. (1 
σηΙΠη (ογΙεπάππι 6Π8 ἀοσαΐ Πιργὰ "αἵ νετὸ συμπλήρωσις, ἢρηΐ 
σάῖοης ποη ρεγηθ αΠπίφξα, γοσδῃέαν 11 νοσ θὰ φιθι5 οἶα! 
401 ᾿πΠἸΌχξι15 ἐγαξ ΔΠ]α ἐς γα (Ἔγπιο: νεϊαέι φασι Βῖς αἰϊοαΐ ὦ 
(τρΕΙΟηΙ Πηΐς Ἱπηροηϊξατ. Α( δλπ} δπίεπη φηΐοααπ ψεπὶ 
πρρξκϑέσις 11 ν ἸΏ ργα βειαπου!α εἰς Ιοοο. ἘχοηΊρΙαἷ σὺ 
πληρώσεως εἰζ ΠΙς γενγίιι5, 1ο8. “Ως οὗ μι βούωσιν ἑλιοσέμϑμοι δ 
χολποι. ἴῃ 60 δπέεμη ἴοοο ἐδ πὸ ἡπης ρίζαν, νειίας ἤΐα, Τὸ 
μϑὸ Λιξύης μορφὴ χἡ οἣμα τέτυκαι. ΑἹ ἴῃ 115 η12 ρυαοεάαηξ, α 
ΧΕΠΊΡΙΟ πο 5 Πιδνιηῖ ἽΠῚ νορίης, Οὕτως ὠχεανὸς πϑειδένρρμε γαῖ 
τὸ πὶ 5 ὙΤόρσος ξὼν, γ τόσσοι (τ᾽ εἰν διρφίσιν ἀγόμαθ᾽ ἕλκων ᾿ (εα ἢ Ἂς 

Οὔ ἐρΙΡΠΟΠοΠγαΐα οοη]ηζζα οὐ συμσλήρωσις, (Πἀύτησας (ον! 

} 



“ , 

ΟΡ γερίι αἴ ροίε, “Ὡς οἱ μϑμιὶ βούωσιν ἑλιοσόμδυοι «9 κόλποι) 
Νες ταῦϊίο ρὸ᾽ συμπλήρωσιν, υἱὖ ορίηοῦ, γοσάγα 1146 ρο ΠΠΙπηΊιις 
χονεῖθα ; Τύοσοι μϑὸ κόλποι βαϑυκύμον(θ: ὠχκανοῖο Οἱ μείζες. 
Ἀΐ νεγὸ 10 νοῦ 411 ργοχιπηδ Τοσυτῖαν. ἤθη ἀαθ!το αυη πρφεχ- 
᾿ϑέσεως ΘΧΟΠΊΡΙ ΠῚ Παθοάπηι5, Ν δι ολὸς ξσσερίης ξρέω πύξον. 
ΟΡ 50. ν. Μῆχ(05] Ῥτο τεβαμυῆνον γεζξπις ἰερείογ σεταμμῆμον, 

ΕἼΠ πγάγρ.. (ΟΥἹὉ] ἀεθαξ, ἤρου τοτασμῆμον. 
᾿ ΝΥ Ὦχεανο  ] ΟἘΡοκ. Βρεταϑοὶ, ποη 4υϊ Βυϊδηηίαμη ἱπία- 
απὶ [δ Ααιπϊξαηϊοας (σ1ΠΠ45 σοπεϊποηΐοπ ΠΑ ΙΓδηΐξ. 
ο Ρ, 55. 00]. Ρ.ν. μαϑατείσω ἢ ῬΙο μαϑητεύσοαι μαδεθαΐ δλ οὔ στα 
᾿ς ΜΠΠΠῚ ΕΧ ΠΟίἴτ5 ΘΧΘΠΊΡΙ. (Ουπππὶ δυΐετη Ἠογοήοέι5, πεῖ ἰαιάαΐ 
᾿ τείζειη, τγα 486 ρεγῃϊδεδλί, { ἀροϊρίεηάο δμιλήσοωα ἀριὰ εἴπ 
᾿ ΡΙῸ μαϑητεύσενγα, ) ἴαοΙὸ ογο τἀ ον ιπΊ, Ἰρίαπι φαοχις Ἐπ τα ΠΤ ΠῈ 
; . ἀασα δελαδ στα ἡ μαϑητεύσοι, 
ΟΡ 96. ν. Τῶν δ᾽ ὕπερ! ῬΑ Ρ ταῦ 5, Οὐάλπι ὑγ] ᾿Αγαυῶν ἡ 
 αποα Ῥυ οἰδηιπὶ ἰερ 6, ἴγεβ σοάϊοεβ ἀπέ! Πάεπη ἀοπηῖ. (αϊ- 
ὦ πη, ᾿Αγανῶν. 1 εὐξοπεπι 1Π|4π| ᾿Αλανῶν οἰαγὸ σοηβιτηδέ ΕἸπήϊὰ- 
{{Π|5, δεὴ Παέτηης ἤπέ 4005 σπαγίο ἵπρεγίογε νεγποιο ὮὈοηΥ - 
[τς ποηηϊηλί, δΠ οἷς ν]οῖπιὶ 411 εοάθπΊ πούηῖπο, δα 4αδαη {ἴ2- 
τπογε: ΕἸ ΔΕΠΙ15 ρτῸ {Π|46π| μάθεγε νἱδεῖαν, 4] αἰγπιίαις Ἰοοῖ 
᾿ φριπείατ σοη ΠΣ ΠΠῚ 115 ἘΓΙ δέ. ᾿ ᾿ 
ΟΟΨ. Νώροί ϑ᾽ )Μοκ εκ. Ανίξηυϑ ἰορίξ, ἱππύποδές τε Τελω- 
᾿ γωὶ, ἡσί ᾿Αγώϑυρσοι, ΄1 γος, --- σοίογς[7μ6 (Οθίο». 
ΟΡ ς7.ν. Μήνης] πη ΒογιπΊ ρσεηϊανογ πὶ Ἰητεγργείδοης Ἐπ δίῃ. 
ΟΠ πῸΠ [ξατπμξι5. {πὶ : ΔΙΟΘῸΙ τί γεγίδηιι5 ΤΏΠΠ|εξ ἢἰς Ιοου5, ΕἸε- 
᾿ ΕἶπαΠῈ Ἰαοαπο πίξογε ἱπσεης ᾧ ναὶ Πιΐσοηθ 1 παίοιεαγ [ νεὶ Ἵγείοϊε ] 
[πη ἱπειηΐε, ναὶ ἱποριεηΐθ. 51Π11] διε ΠῚ Ἱπΐεγραπσοηάππι ππί- 
᾿ξ ροίὲ αὐγή. : 
ΠΡ ς8. γῳ ] [Π ἼΠῸ ΘΧθΙΠΡ Ἄγ} ῬΔΙΓΙ5. ΠΊΕῚ Ἰεσεθραίΐωγ Ἰία, γυ- 

 γαιχκὸς δὲ τοὸὶ χώτω μαςῶν ἐχέσῃ, πὸ ἢ ἄγω. ὄφεως, 
ἐς Υ. Πεὸς 1] σΕΡὸο κ. (εγγῆδαμο, (υϊάδπι ἢἶο ἰεσεπάπμη 
ΧΙ ηδης, ἈΠαιΐψαε, Νες τὰ ἤπὸ γδέῖοπε : φιρρε φιμπ Ὠϊο- 
ΟΠ ὨΥΠῚΙ πες αἰρί ΠῚ 4110] πγεπέϊοηεπι ἔλοϊδε ἈΠαογιπ), 40 οπτηῖ- 
᾿ Βι5 νείε 00} σεἰεγαΐογι μη ζοτΙοῖ5. Οοηίζαί ῥγοίθέϊὸ μος ἰο- 
Ὁ ὈΙοηγἤιπι ᾿πόϊσατε γο α1Πς ρορα πη δὰ δα ἴτιιπι ἱπργα Νοτῖ- 

᾿ Ὁ, γ]οἰπιιτ Γοπτθι19 ὈΔηδΙ: ἤνε ΠῚ Πα ἤνε ΨΙΠάοΙοΙ πιο- 
τίη, Ἐσιπάειη Δη μος ΠΙΟΏΥΙ͂Ι εγγογὲ ναὶ (ογῖθα: 4]Π1σπ]115 ὙἹΠΟ 
έξαπι πε, ρἰδηὸ Ἰρπογο : ἑαπεὰπη (οῖο ἤδη γοσεπι (Θγ2ροῖς τοθα- 
 ἢυπ), ἀστιηι ὃς ἀρτείξε φυ!ἀἰΔπὶ (οπατό. 
ΠΡ 61. ν. Γείχων 1 Οὐθυΐάδηι πηΔρῖ95 ρίασεί εἴ χρῃ τὴ 404] ολΠι. 
ΠΡ 63. ο0]- ροίζ. ν. δα Αἰξογδπη Ἰεέξιοπεπη Αὐσον δα τηΔ]1Π1, 
λην!5 ροί95 Αὐσύγων ντ4ΕΓ] ρος ἀϊσοπάτιπα ξππ|6. 
ΟΟΥ͂ Ὅπ Τυῤῥ. 1 ϑεχιεπάο ναΐσαγεπὶ ΔΡρε!ΙδεϊίοηοπΊ Ἐπγαίοί, 
Το θεπάμτη εἰἰεῖ ᾿Ἔσρξσχοι " {αὐρισαγ! ζαπΊεη 8]1411|5 ΡΟΗ͂ΙΕ τρίππι- 

᾿τπεῖ Εἰηϊαίῃταπη Πῖς, υὉ 1π υϊδυι(ἀλπῚ 4115 ΙΟοῖ58, Ὡρρεὶ!]δτοηεπα 
Ἐαξπατη ποη ἰογνηηε (φε9 Ιπίορυλπ). , 

Ρ..49, 

- 



) 

Ῥ. 49. ν. Ταῖς δ᾽ ἐπι] ὈΙραὶ {ἀπὸ  δτῖηἱ φαγα τα ἐρ ποέστα, 

Ῥοην ἤο 1115 ποπ ἢπο ΠΊΔΡ ΠΑ ΔΠΙΠῚ] το ΠΈΟΩΕ αἴπισηαταση, ατίεὴ 

σοηπάουρητας : ἰοσαοῦ Δυΐει] ἂς. ποπηηα μέρμερφν, ΠΟΗ. ἀξ α 

“γανῶν ᾿ ἴυια εἰ] πὶ ΠΊΕ]1Ο5 εχ Ηοχποιῖ ροίξεσιβ ἐγίϑπεγε νἱάεπηῖ 

1115 ἥο5 σεἰεδγε5 ὃ. 1π ΟῚ 08 Πρπίβοατε νοϊπηῖ, ἔνε που ΙΠΊ ἃ 

1Π|ς ἀϊξαν οεὔε (πε Μαγοηίδηα [ἀν ΡεΩρ γα) ἱποῖγία ξαϊηηα σἹΟΙ͂Σ 

{ε4 χυλτι εἰὶ ἱγεαιθηβ ρα ἐο5 ποὺ ἐριΠεξιπη, εἰ γαμοὶ, ἴΔΠΩ ος 

τὰ αἰξογατα {Ππῶ μόρμερφε εἰς Ἰηΐτδασθηθ. (ΟἿ ταρτεα πτπα μοὶ 

ΤΑΔΕ σαγπηῖης τεσ ϊαογιηΐ, πος Ῥτδ ΕΓ 110, νἹπὴ 115 ἐαητὴϊ 

ἜΧΡΗΠΊΟΓΕ οοπδί! ἔαης. (Θα1 Δυξοπὶ Οἰτπη δὰ νευῦθιιπὶ Ἱπξορργείδξα 

εἴς, νεγεῖε, Οτανῖς ρθῆβ: ΟΠ Πηδ σΓΑνῚ ΕΓΓΌΓΕ, δ ααϊάεπι πδῆ 

ο. Ἐρο ἰρίπις πεαδαυδπι ΠΠππὶ Ἱπξεγργεῖεπι εχαπίῃς ἔπη 

(6 μέρωερον ἔδνΘ- ἀἸχΧι οἵδε ἰράσεπι βεπεπλ: ροΐζαΐχις (πρὶ 

ποῦ ) [οἰεγίοπι 1π|46πλ ἀΐςεγε. δε ΔἸ σαΙά ργδῖεγθα ᾿πηῈ1 μαΐ 

ηιοά Πΐς γοιθῖ5 αἤδαμ! ποι ροϊπουηι ρΡεγιπᾶς νιἀεξοες δοῇ ΒΕ 

τπαπὶς αασηάαπι ἐρδοίζαίοπι ἕξι (Ο]εγείατη οοριταδαπάδπι ( πε ἢ 

ἰοῦσαν ) (ἰσπεγεῖ, 1ὰ εἴτ, Γιλέῖπος ἔαραςεϑ ἃς (οἰεγζεβ εἴα, εογύπ 

{πὸ ληϊπιος ρεγρεξαὸ ἴῃ αΠΠ]π οοριτλϊοπο ὅς Οὐγὰ γεγίαἹ { πῇ 

Οἴοογοῦς ας σοηϊαπραπίαγ ) ἀΐοεγεῖ, (πιο {ξηξα μεέρμοερίθο 4] 

ρε αγὶ ροίαῖε 116 Τιλαιπογαηηι σηαχπηα πῇ ἀξοαϑ ϑορίο, ( 1} 

τπηπδπὶ ϑοίρίο, 4αϊ ρυπγα5. Αἰ τἸσδηῈ85 ΔΡΡΕ ΙΑτα5 εἰϊ ) πυῖρρε αὶ 

ἀϊζογὸ (εξ Ὠππαίδπη (6 πηη15 οἵτοίαῃι 678 ἀυ δ 1 ΠΕ ΟἸΟΙΙ 

πὸς πηπὰς (οἴθπι, χαὰπι φασι (οἱ τς εἴθ. Αραὰ Ρ]αϊοπειι ἔπη 

ΔΠ1Ὲ5 οἰὉ πα) γοσδθι}}} ας, Ἰῃ ΗἸΡΡΙΑ πηδογε, ρ. 290. Πηδδὲ εὐϊες 

ηἷς, οἴγτοᾳ βποπη, μξρμερί. πείνυ δξὶν» ὦ Ἵσπσια" ἴος ΘηΙΠῚ ἀἸο 

ἃ ϑοογαίς ἀε χπούλῃι 481 οατίοθς αυΐάοπῃ ἐξ τ πΊΘη ΔΟΟΓΓΙηἃ ὅς 

τοπ  βπαια σορι(λεοπς το5 οχαιηαθαΐ, θαυηιψας αἰ ΟΥΙΠΊΪΠα ἐπ 

ΕΠ τὸ ἐχουτιοθαΐ. 
ἢ 

Ῥ ὅς. ςοἵ. ροίζ. ν ΓΑλξελος Ῥιο Αλύελος ἱεστέαν δτίδτη ἸΑλᾷι 

Ῥ. όρ. ν. σποσουο 1 Υὲ εὶ ἐπεὶ γ ποὺς ἔλα]ον, Υε} χἡ γέ 

ΡΌΪο ρὸ ἐκ αὖ Ευηϊαϊῃῖο (οριρίαπη ΓπΠ|Ὸ ἀγθιῖγοσ, ῥ 

Ῥ. 70. ν Ξαυνῖτω] Ὀεἢάεγαθαῖαν Ηἰς νεγίαβ ἴῃ οἀΙ ΠοηΣδ15 αα 

Ῥαϊεγηατῃ ργλ ΟΕ Πεγαπηέ : τἀεύφαρ Τεροτίπιϑ ἀηποξαθαξ ππῈπ| ἢ 

νεῖ ἅπος νευία5 46 ϑαγηηιδις ἀεεῆε: δίας [ἃ εχ τγαη Πα οηίδι 

πιδηϊδζαπι εἶδ, Εεῆι, Κυβπ ὃς Ῥυοῖαηι, ἄνα ἘδηΏ1: ἰΕΡῚ ΘΩΪ 

«ρα ΒΕ [.ΠῚ, Ν 
Ιηουεριαίς δ γθαγς υἱοίηα γεΐηφ 6}. ΤῊΝ 
8.4» ἐξ [2μ6 ἐγησος ῥαδηεαηιξ σοηβηξα : Ρο[ὲ δό5,. 
Ορης ΜΜαὺ :ἴην τι αν τοΉμ μὲ ἰοοά. 

αριὰ Ἑλπηϊαπι νεγὸ, ἢνα ῬυΙΟἸδημτη, 
5.4}}2: 65 γ264110 σογΏρ εξ ἐγ Τραίᾳ ἐοἰἑμς 
Τρ σγογηῖο, ΜΔγ(6{7π6. {γριπ. , ἣν 

ΝΣ Ὁ. 7 [. (ΟἿ. ροίτ. ν. σης} ΓΘΡΊΓΙΡ' ΘΕΑῚ. ἐπευθλϑύνῖες οἱ ἐμ (Ὁ πὶ 

λέμα; χἡ μοχῇ. δα π|411Π| ἐπονελϑῦνγες ἐνς 78 πολξμϑν [1η6 αὔὶ 

οἷο οἱ. ὕαμιο ρὸϊξ, παρϑένεοι ρὑγο παρϑενίαμ» ἰογιρζιπ, Ἰῃγ θη ει 

Ῥαρ. 72. ν. γις 1 Νοὴ ἀπδίζο απ πηεηθοβὲ (τρίτη ἢ 

Μεσείπυϊοι, Ἰδεοῦτις. εχ 41Π|5 ἀυιαῦις. ἀἰνενῇς. ἰοζ ο 5 Μέσα 



{μοῖαξ, ῬΙΠΩἶπ15 ὃς ΘΟ] π15 ΟΔΙαὈτίαπι ὃς Μειριαπι ἜΠδ πηδΠῚ Θδῃ- 
ἀάπιαιιε νοϊαπί ( ἴος ποπηῖπε πὶ ΠΠῸὰ πτιΐαίο ) ααϊποξίαπη Ρρα- 
ποΠΔπ|. [{ διιίοηι ἱπέεγ {8 αἰ ΠΠδησιπηΐ απδίμποῦ Β1 (ογὶρίογες τ1Ὲ Ἰῃ- 

᾿[ΕΠΠΠῚΊ ΟΠΊΠΙΙΠΊ ΠΟ (ΘΠ Πηο Πα Οίτ15 ΠΟ ΠΊρθνίατιν πα! 411 ΤΉΠΟΥ ἀϊ- 
(δ ἰοοι5, ὑᾷρ. 116. π68: εὐϊεοη15, ὉΡῚ Μφασυπίοις ΙΕ ρσίΠγις Ἰηΐοῦ 
ΕσοῸ5 ΟΖΟΪ45 Ὠιπηεγαΐοβ ἢ ΠΌΠΠῚ (ογθε πα πΠῈΊ ΠῚ Μεταπίοις, ἢ 

ἘΡΠΑΠΙΙΠ1 ΠΟΌ 5 (ἘΠΕ Πα π1ΠΊ ρυοΠγ1.5. ΨεΡπΊ, πε δά Ἐπ ΑΓ ΙΏ τη 
ΤΩΣ αν, ἀπ θ᾽ ζατῖ ΡΟΥ ΠΣ πέση 114 Τρία ΠοΠΊΪη4 ξογεχοὶ ἀρυα δέγας- 
ῬοπΕΙη Ἰηνεμουι, Ἰάσυγας ὃ, Μεασοιπίοιςυ Δ ΕΧ δ 4116ΠῚ αἴξα] 
ἴοτο δο!]ορουῖε: ἐδησιαπη, αΠΠΠη αἸΟΙΓαν ΤΩΡΥ ΘΊΔΠῚ ΔΡρε τὶ δὐϊατι 
Μείαρίαη, Ῥεγιπάς 11 Δοῇ δ πος ἀϊσογείμν, ΤΆΡΥ ρας. νοςαγὶ δξίδῃ 
ΜΙ (ρίοβ: δυξ (αἰΐεπγ ᾿πἀς ΠΕ ἤος οΟἱ Πρ ππ πη. 
ΟΡ, 73. ν. Βελιμέων 1 ΑΙάΐπα φαΐάεπι εὐϊέο μαδεξ ᾿ΠΙΔθπὶ Βυλε- 
μέων " (εἰ 1η εὰ αι ΒΑΠ]ΘΑ ργοαπί, εχ οἥοίηα Τολπηῖς ΒΕΒεΙ, 
ΔΠΠῸ Μ. Ὁ. ΧΧΊΙΙ. τηὰ ΟΠ} (ὉΠ 0}1|5 ΟΘρουηΙ {ΠππῈ}] απο εὐϊξα 

ηξ ΑΥατΙ ΑΙΠγοποπηῖοα ὃς ῬΓΟΟΙΪ 5ρΠαγα ) ἰδρίπηι5 Βελέγέωψ, 
Οὐκ (ογίρζατα συλ ργῖπιο αίρθξιι πηεηάοία νἱ εν ροῆτε (με ςοτ- 
δ της ΕὐΠΈ0 11 ππεη 44 Πμαρεΐ, ἤσαΐ ὃς ΑΙάΙηα, ὃς οπέεγς 48 

| ! 

ΡΥ Σ 
γχηλ! 
Μ“εὩ δ 

ἵν .]; 

λῶ ἀϊσεθαίιν, ΝΗ οὐδ Βελέωνθ- ἀριά ϑίορπαπαμι (δ {ἸΠξρη- ἐ 

ἘΝ 
᾿ἀ Ἂ ) ϑεψὰᾷ ὧν Ποα ὃ τπεπέϊοπειτη ἔδοὶ, δία 115 “5 ραίεγῃ ΠῚ. ργαοθογηπέ, 

χῖς ἸΠΓΕΠ16 χ τι ΤΠ ΊΟΠΥ Π:15. 

γἴο φδεί με Θ- ΠρηϊΠολοποπι αυξιτρίαπη, απ ἢτ ἰηίοίεης, {είς 
δ ἊΣ διδῖ; 



Ξ Ἀ ἜΡΝ δ 

Ὁπαϊ: ἀξ σοῖο Ἰηίοίοης εἰ δὰ 40 ἀἸΟΙ ΠῚ ΡΟΠΙ ΡΙῸ λα ]διν 5 
ΠΊϊ 5 : τα ᾿τεῃ} 4614 ΧΗ ΠΠἸΔταν 146 ναΐεγε ααυοά Ππηππεηΐᾳ. ᾿ 
[Ἐγ ΑἸ] οο τὸ εῇοε ἀἴσεγα ἀοοῖρὶ ὅγο Ἀοΐαπάα, ἢ Ὠβοθῆδ ἔογοξ 
Ἰεύινηι εξ : νεῦὶ πὶ ΘΡῸ (ποιταητίν απ πλα]ο ΔΡ.Π15. ΠΙΐαν 
Ρεΐο : υἕ δυΐοπι οἵδ ροῆ τί, νεῖ ἡσείρα (γι δεηόππι 68 (υξ Ιεβ 
νἸἀεέιν ἘΠΠ ΑΙ )ὺ νοὶ Ἔχ ΠΟΠΉΠΑΕΙνΟ αϑείμεΘ-, Δοσμίδῃνι 
αδειμεῖδον ((αὉ «πάϊοπάο ργαροΠεϊοηθηΣ χ 1) ΤΟΙ ΠΔΉΗΠῚ ΟΠ ὁ 

ῬΕΈΘ7.Ψ. εἴ κεον 1 διουξ Πῖς μιὅϑον ΕΣ, Ρααΐο ΡΣ μῦσγῳ Ὡς 

“απππὶ ζαιπΊοη ΠᾺΡ 15 Λεσερία 6Π{Ὸ νι θαι μίδγα Πᾶς τῇ τα Ἀρρεῖ2 
Ῥ. 81. ν. σατο} ῬγῸ ραγίορίο φπροδέσα ἰηνοηϊαν ὥς αἱ 

κ͵]ανούσα. ΠΝ 
Ρ, 83. ν. Τεινακίης 1 {{πππ| εχ ῥδξεγῃϊβ Ἔχεμηρί. Παθεθαξ ἢ 

νακοίης. ἴ{τ δαΐεχῃ 111 Ἐχοιρίαγὶ απ απέμπν οἀποπο5. ὮΡῸ 
ΡἨΙοῶς ῥαΐεγηᾷ ὑΓίουοβ, [4 ἢπις ἰογρίανας ἀΠεπ ΠΡ εἴπη 
ΟΟἰἠποεῖαπι ἀριὰ ϑίγαθοηεηι [14 (ττρίπμη εἰς (ρα ιδπη ἐδ 
Ὀεηίεπη 1115 σρῶς ἄκραι» ἜΧ ΄αῖϊδα5 [ππηρία εἰἘ 114 ἀρμε]διο,, 
εἰς ὠμφοτεοίζεσιν αἱ πρέϊς κροα, τόροῃε ἃς ἐφορίζεσιν αἱ πρὲϊξ 
κρώι, εχ νεῖ, σοάϊοε : ργϑοίε ΠῚ ΠῚ Πᾶηο 6115 ᾿Θ  ]ΟΠΟΠῚ ΘΟῇ 
τηβηΐ βξϊδῃῃ 135 ρυοο πη, τὸ κ᾽) οὗμμω δ)οοζοισι φρέϊς ὦ κρομὶ ΠΕΟ 
δρυὦ ϑίερῃαπαπι, ὅς Γ αξῖποβ ροεΐα8. Ας ργοίεὀζὸ φυδηην!ς Εχ Ὁ 
ὨϊθῈ5 ΠΡ Ὶ15 ΠΊα ΠΕ ΟΓΙΡ 5. 405 1ῃ σοηΠ] πὴ Δ] 1 Ῥαΐοῦ ἢ 
ααπη Ῥίοπγ Παπι ἐχοιάογεξ, ΠΠΙΟῈΚ 15 ΟἹ Ποπήδη εγαΐ Αἰ [απ] 
Βαδεγοί Τρινακίης (παπῚ ἴῃ αἴτοσαε Βερίο, πεοποη ἴῃ ΒΟΠῚ 
ὃς ἀποῦτι5 4115 [γι ρΠΊ εγαΐῖ Τρανώκίης ) 650 ἴλιηξη νοὶ Τνὰκ 
[ἢνε Τειγακείη., τευ παϊίίοηθ Τοηϊσα ἀραᾷ ροδἕ45) νεῖ Θρινα) 
ει Θρεινωκίῃ (ογδεηάππι εἢδ ραίο. ΑἹ (ουρέαγαμη 1Π|4π| 4188 
ΘΕ ΠΙΓΟρα τη αἰ ρΙγαζαΠ 8. ΡΓῸ τ. Ππγύϊαιιε ογλϊτε ΠΈΈΡΑΠη Ὁ 1η Β 
ὈΠΠΠΊ4. ἁρηοίοις Ἡοτχηξγιιβ, 11 πιοάὸ εἼπ5 Ἔχθιρ για νϑίεγα, 
φυϊάεηι δα εἴδη φυϊθὰ5 ἀ{ εἰς Ἐπ δ π15, ποη τηθη ΠΡ: 
ΤΩΙ ΠῚ Τ ἈΓΙΠΪ ροδέα: ἈΠῈ γ ρα δατη ποπλθη πος (ογρέ ΠῚ Ἡ 
πογηξ, φρρὲ 401 ὈδΊπεο αἰπζεῦ (ογιθφης, Οίεγπ) φαΠ1 8 
θο πο αἰϊαηλ Πα] 5. ΠΟΠΊϊηΙ5 Τεανω κοί, ταϊοπετη ἁογαέ αἱ 
αυὸά Βαθεαῖ σρᾶς ἄκρας, ἃ ϑίορῃαμο τοἀαϊέιν ὃς δῖα Π.]Ὲ8 ἂρ 
[χεϊοηΐβ γαῖῖο, ὅτ χείνωκι δεὶν διμοία " {(εἄ φρικὶ ἐπ ϑρίναχ 
Ρίμππ εἰς πίεγα ὃ... 4ιαὲ ἰσειρίαγα εἴγιηο ποη σιδάγαξ: ἀΟΔΙΉΨΙ 
ΠΙΟ4ῸΙ ποη (ΟἸΠη] σείναχῳ [οἀ ϑείναχα, ΘΕῈ ἱΠνΘΠΙΑΠΊΙ5, Ὁ 
{τατῃϊπ|5 ΤἀπΊθη (ον ]1: αι Πα πὴ ὅς τρίς ϑοίνακε (λἀάδης, 4115 ἀἰ(ς 
γ] οΥ] οδ)οὶ τὸ ξοικένοι ϑείνωκι " (εὦ πος δἰγπγη1 πος ΠΟΠΊΠΙ 
γωκία,. ΠΟῸῊ 11 Τεανώκοίω Δοσοπηπτοάαί. Νίἧδα πος χυϊάεπι ῥΓᾷ 
τεπηάπτη εἴτ, Ὡρυα δίγαδοηεπὶ ἱερὶ τη ΑἸΔ. εἴα εὐϊοης, Τὸ 
κεία, ὃς Θεινωκὶς» τλταξα ΠΗ] του ηδέοηθ (πιαϊὸ εηϊΠ1 1Π᾿ 
ΠΠΕΩΠ (ογιρτατη εἰξ, Ταναχὶς σι’ ὕφξερον προσηγρρόϑη, μμέτονο 
δδάσα υρωνύτερον», ΓεϊΠρηάο στ) Π4αππΠῚ Εὺήταζῆμι8 δΧ 60 ΔΠ6 
Θεινακία.. τητζαῖα αυϊάδιη δηλ] 1η αἰριγαταπὶ, ρα αὈΐχας ἘΕγΠΩΙ 
[ΟΠ 15 ̓πιχξατοπα. Μεγ ηγ φαὸ 1η δα {ογηρίαγα σας Παῦθξ 
ΠΈΘΠΔ τν, ἰάοΠγ᾽ [ΟΠ Ο] ΤΑ τ65 Πςογα ΠῚ 6 δίας ( ὃς σαϊάεπι 1η ἢ 
ΕἸ4Π1 4112; εχ {Π0 ρεοσγαρῃο αῇογί ) ργστουττας, ( ρείξαμι Εἰ 

Ῥοίέ 



ΦΥῊΝ . 
οἰαίς :- ῥγδέίογη τη νογὸ ΟῚ (Ἰοϊέ, χὸ ἔξην οἷον ξτυζολογία ζῶτο τὴφ 
οιγώκία., οἱονεὶ Τειακεΐα,» ὃ ὅξι τεία, ἐχέσης ἄκρα ᾿ Ναϊὴ Πῆς 
Πτοπὶ ποοοῆτε ἐγαΐ γε ΠΕΡῚ ΠίεγαΠῚ ρ, Μεὰ ἀδηΐσιε Πᾶς εἰ {δηΐδη- 
ἴᾶ, (ΠΠ0π| πιαᾶρῖ9 αυοΐ γδΐο μοί] απδλ τη) ἜΧΘΙ Πρ! ΑΓ απ αὐίο- 
Τιαίοπι ἐρεύξο ) πο (αἴ15 τπςΔ ΠῚ οὐδ παης [ὈγίρίαΓαΠη Τεινοχίὰ, 

] νεῖ Τεινακοία, τεϊποπάο οπαγαζξεροπι {πε 1 ἀϊσδη}} ςέψηη, 
Ἰπ|π|5 (οὐ Ὁ], νοὶ Θεινακία, πιιξαξίοης ΠΠ1Ὰ] [λέξα πὶ ρυΐπηα ἃς ἴῃ 

Ῥεπα πη {711182, ὅς ροιἐ πο ίο εἰρΠοηΐσ Π|0 δέγιη! οΠαγαζξογο, 
“ Ῥ, 86. ν. Νηφ' 1 Ἐπ|ΓΈΠ 115 ποη [ΟἹ πν ἑμῥτῷ,, [δ δξληη (εγαί- 
λῳ νἱἀοέι ἸερτΠς. ΌΙοΙς ΕηΠΊ, χὸ ἱμρτὸν ἃ ἢ κἡ μόγων λέγει τὸν ὐτόϑι γαὺν “8 Απυλλωνίθ ᾿ δηΐθα δπΐθπ ἀπ ημ!, {ΠΠ1Π|Ὶ ΒΔς 
ἸαΓ ἴοι] ἢ αἸν ΕΓ (21 Δ11118 ἘΧΕΠΊΡΙΑΓΙ5 γ6] ΔΙΠΟΓΕΠῚ ΘΧΟΠΊΡΙαΓΙΠ ἰοώ 
ὉΠΘΠῚ ΠΟ ΓΘ. 
Ῥ, 88. ν Νῆσοι 1 Νοη ἀπδθιαπι εἰὉ αιηη γυ μενήστοι σοηπῖπα ΠΕ 

Ἰεξτῖο : δέ ἀς Ιεζξίοης ἢι)ι5 Ἰοοῖ, ---ἀζχ αὶ Βούσί- 608] ἅτε μος 
πὲ ᾿ηἱεγργείεα Γη 0 νεΐεγεβ, ἈΛΠιι5 ὃς ἘδηΠῖ5, 40] οὐ ἜΦι- 
Ἱερεταηέ: ἀπθΙ γε σοραηξ (η1Π ροΐῦ5 ἀπ᾽ ἐδ ΠΟ ΘΏ (ΟΠ 
Ἴ61 {πη} ϑέγαθο, Ρ]Ιη118, Με]Δ, 5 ΠΠπῈ5, Ἐπ δίας ἐαθη 
οὐ τηῖγιπῦ 61) ὅς Ἡεγοάϊαημ5 σγΑτη αἰ Ἰοι15 ρρε! Δ Π]Οηθηι {Π|21 
ὉσίΘ- Ἰρπονγαίδ ντἀοπέαν. 

Ῥ᾿ 94. ν. “Οππότε ] ῬΓῸ χειλλίςων αβεγί Ἐΐὺπ᾿β ΕΠ Ιι5 ὃς Δ]Π15 1 [εἰ 
ἸΟΠοΠῚ τηλίςτν ᾿ ΟἸοΙΈ ΕπιπῚ εἰς τειλλιί τοις ἢ τηλίςοις Ἰζηευς (ὰ 
ἔογεπη ΠΕ (Δ{15 πο ΠΠ18 1411 (επ16] δία ᾿τογιην σποητοάο Ῥ]6. 
ὭΠι6 (οἱοαί πο ἰοἢο] (185. αἰν είαβ Ἰθ οηθ5. ΟὔΙἕεγ ἀπῃοίαγο τ 
ΤηΟηΙι15 νἹ06αὲ αυδπδπι 4Ὁ οῸ ἀπποΐθηξιν, ΡῬγαέεν, 1{358 ΠῚ 
δςογι[αΐς 1ΠΠ Οὐπ ἐχεπηρίαγιιπι), ἀθ 408::8 δητὸ πιο ΠΟ ΠῚ 
ς᾽ ΤΩΑΓΡΊΗΙ Πα}}15 δα! Οὐ 5 Πιεσαπέ αἀΐςειρία... 
95. ν. “Ἐξείης]. Ἦπις εξ οηΙ Ἰονίοίδν Ὠοη ΔἸ ΈεΓῚ 4 Ὁ τηφγρίηΣ 
δοίοιιρέα, ἀἰεηταπέων Ἰηξουργεΐεϑ ΡΟ γεΐθιθϑ, (παᾶπὶἄο ΒῸΣ 

ἢ εἴδη ἱπίεγργείλθοης τά τεἴξαίαν Μογεῖτ5, ΟἹ ΟρΙ4 ο᾽α5 ἐγ) 
Πεπιέαν ὃς ἘΠ ΤΑίΠΙ15. ΑἸτογατῚ δυΐεπὶ εηποηο, πρὸς οὐ χοὸς 
Ἰλίοιο ἀέξει πΊ εἴἶεξ ααος 410] πρὸς ὠὐ γος, ἤηεὸ «αβ]δόϊιοπε, ὅς 
τύρφι!ο Ἰαπσεηόιιπι εἴθ οαπ ἐξείης. ΚΟΤῈ. Ῥ. 97. ν. Κώρποϑ:  Μο κε κε. Ἐαηηΐμϑ ἱερίξ ποτὶ ψύτον " αἕ 
1Ππ|5 συ ᾿πηργείΐο ἔοι ; -τοῤιρο ἐΦη167} ἀ ΧΟ γοίῤτοτε ὁσοϊμ1)72, 
ἌΡ Ίυ 5. ΕἸ γΑίΒιι5 Ἰερὶέ ποτὶ ζόφον " (εἰ αιήληγ [τ] Παθθηξ 

᾿ γύτον, Τοία διιίεπὶ ἢχο ρεγίοσις ρεγ 810 1Π}9 οἰ. ἘΔ ζΆΙ ας; 
Ὦ ἈπηΠΙΠΙπΊ Οἰεΐδη ἰηΐεγργεζείισ, 14. σομίγποῦα σορί ταν, 
αἱ δι’ ̓ Αμνισοὶο βορειύτεραι δξθων ) ποὺς ζόφον, ΑἸγυλαὶ τ᾽ ἠδὲ 

ἑ ͵ , Ὁ ᾿ ἀὐσύαδα Ὃς δ δηξα. " Κϑησύοιά τε σρηχεα. Ἑαρπαϑθ᾽ σὰ ϑ᾽ ἑτέρωϑι. Ὁε-: 
ὃ ἐχέρωϑι ΘΧΡΙΙΟΔη5, ἀαιξ, πρὸς τὸς ἀνατυλὼς δυλασή, δε4 
Τρτοϊδέιοηι 11} 4πδο δ} οὈίζοτα ντάφηζογ Σ δ. {Γ]ῈΠῚ 11 ΠῚ 
ἴατιιμη, δὴ {15 φὴς ζόφον τείετέ, ΠᾺΠῚ, ργαίεγαιδαι Οὐ ΔῈ 
χεύξὲ αΐγαπαας ἐγ σδια5 ὃς βορειογέρξαν εξ ὃς ὡρὸς ζέφον. 

Ἢ Ογίπεγα ὃς ΖΈρυΪα, ἢ τποὐσὸ μα εδάεῃι οἢς {μι δϑορθίδηο 
ΒΙΔΙΙΑ ΟἸοΙταγ, δὉ οσοϊάδη! ε φυϊάειῃ (ης Οὐεία ; {δὰ δὰ {ἐρίεῃς 
πο ΠῚ ΕἸαἀοτῇ Π1Π1} ἀθοϊπαηί, Νες τὰ τἀ λω δ ὰ ΕΡΊΟΣΝ 

Σ ει 1 



ἤγνάα, ᾿ 

14 εἴ, αὐ οὐεηίεμ, τ αοοῖριξ Ἐπβαηιι5, Πέα, θέας βύρε 

εἰς. ϑεὰ αἰϊχαῖς [οτίδδ πο ἡπαρηὶ 1 εἢξ ΠΊΟΠΊΘΠΕΙ Ραϊαξ 

Εροὸ γεγὼ 1ῃ ἐ0 ταῦ! υοά ΓρεσαβηεΠ]Π}18 ἃ Ούζοῖα «ἴσας Α 

ΠΙπουῖβ οὰ Ῥατία φρϑ ὐδοίλτη [ρεζξελί, ἴῃ Τα απα αἰ τὸ οἰξνός 

πανί ραϊΙοηίθιια που ΠΠπηππὶ ἐγ, πα Ιενιζεῦ φυϊάδηη εὐγαῆδ δου 

ἐοπιοεὸ δά πείεγοιη. [ἀαπε Παιο πποάο ΖΕ ΡΥ ΪΆΠπ1, Ογίδβεγαῃ 

Οαγραΐδυιπη ( πᾶπ ἄς ΟΔ]λυτΙα ἀυδθίαπι ποη εἰς) βορειοχέραι 

ραγίε Ογεία ἴῃ 8 ΑὐληΐΠι5 εἴτ, πο τραῖδ ἀἰχι 8 ῬιοηΥ Πα 

διατὶ ροῆε, νεῖ ῥῦο πυτὴ ζύφον ναγΊΔ εξ οπα ποτὶ γύτον ΤΘῸΘ 
αιοά τε! υτιπὴ εἰἰ (οὸδ ἐπεδίπταγ : δά (οἷαι πΙΠη ΓΤ Οαγραί 
ποτὶ νῦτον τεϊετοπξεβ : (παπὶ Οαγραΐῃα8 (Αἰ αγῖδρ, 4125 {προτου 

(α αἱάπτα πππιεγαδαΐαν, δὰ πηεγ!ἀτθπὶ εἰς) γεὶ Ἰρίο ποτὶ ζόφον, 

πιοά ποῦῖ5 περοίίατη ἐλοθηδς, δὰ Ογείδπι γείαζο : αποὰ Πεέ οἷ 
το πιὸ ραηόξο ἐαηξίτι ροίς ἑτέρωϑι ροπίο. Οὐ οοπί 
ἀπ᾿ ὃς πΐηυ σοσόζα εἰς φαλπι 114 ἘΠ ΔΈΠΙ, δέ πη εἴτα τ 

πταπὶ Βαδεΐ : παπὶ Οὐεέα Οαγραΐπο δὰ οςοϊἀεηίεπι οἵ. Ηὸος [8 
ἐταπϑίοιτε Ποεέ, ! ᾿ 

ΜΜπίεω φεΐαρι “4 ηημῖ0 δογοάη1 υἱοίριτης ἩΥΘΘΉΪ, ᾿ 
“Ἐργιάχμο, φέφηο Ογεέρεγα, Οαἰαηγ άπ αἰγεγα [ἀπὲς : 

Ῥάγίο αἰΐα σοτίίαης ξ0 σάγραάερμε - ὑάης βγορο αἡ μριδγᾶ 
Ογοέα Ζουϊς πηαοη1 οοἰτέηγ {πη 2]1{ΠΠῆλᾳ πμεγῖκ. } 

Οὐοά πια!οτὰ φαδπι ποτὶ νότον μμς δαἀπηϊείεγε : εἴ ΠΟΙ ΠΊΟΙ 
τὴ εἷξ δὰ ἰθέξιο. Νίαπι (πὲ γεγαπῃ αζεαυ ) οἷπι τρία πίπηα 
τοοάϊξαίε {πἰριοοηθηη ΓΔΕ ναυιείαβ 14 πονεῖ : (πη ε0 ΕΕΙΔΠῚ 
ταῖης φαὸά πεο δ Ἐνηϊαίμιο ἀσηοίοδέαγ : δὲ Ῥυιςοϊφηις τέ ἔγαῇ 

1εγῖε πξπου οδίουτὸ πεὺὶς αὐγὰς ααΐ αϊόν!5 Πι116 ἱερτε τοῖα 
{ξἀ ποτὶ νύτον, φιοά φᾷ’΄φαὸ αἴφῃς 1Ππ6ὦ Πος ἴοςο σρηνθηϊοδδξ, (ἢ 
Ολγραίμας δὰ πε ἀϊειι ὃς ογθηΐθ (Αἰ λυγίδ Πία Ε(Ὁ) πα α τ 
26 ΔρρΓοδεΐ. : 

Ῥ, τοοῦν. ὁχερόμηκες) Ῥίὸ ἐχεσόμηχας, 4114 εἰς Ιεζιο 
ἐνηχας, (δὰ ἢσο ροίπι5 ἰεφαδηΐα εδ νιἀδέμι.. ᾿ 

ν. Ξελάΐκε] 1 ερίξαν ὃς τέ, χὴ ᾿Ανπόχε Τὰ γἡ ΚΟ ινί κυ» 
πύχε τῷ Ἱέροκ. ᾿ ΧΕ ΠῚ 

Ν. ρον, 1 ϑοδεπάππι ρυΐο χῴτειχάλκε, υξ πί ἃ ἘΠῸ 
χα]αχαλχόω, ---κῶ. ΠρηϊΠοληΐε ΖἜγε οὔάπςοο, ἔνε “Ετο οὐ 
Δοΐ ΟἸΓΟΠΠΊροΠίο τ η1Ο. ἢ 

Ῥ. τοΣ. Υ-. δες. Ῥτὸ οἱ πολλοὶ ἰορίξαν οἴΔΠ1 οἱ παλαμοί, 
Ῥ. τοά. ν- ᾿Αν5}.1 Μίγον χιοιιοάο Ἐπήϊδέηϊι5, ἢ αἰξεγαῖν 

(γϊοποπὶ λεγύφων Θ- ποη Ἱρπούανιξ, ἢ] 1Π|14Π λεγύφϑο [ΘΟ ἢ 
τυ]!ογῖς  σαμππ Πῖο νεῖ πιαχιπγὸ ατοπάμμχ ππΠδ νιἀεαΐαγινοσθῚ 
ΠΏ Ὁ δυρἤοηῖα πασεγεξ ΔΙ θηυτη. ᾿ 
, Ὁ. δὲ, 1 Ροΐξ νεκεὸν ἱηνοηϊξας οἴἴλπη {ογρέαπη, ὅ7ε χὶ 
ὅτε κυήω χείφειψ. 

Ῥίιχο, ν, σῷ, ] Γερίδι οἔαπι εἰς τὼ Ἕλλα δὼ δέξῃ, 
Ῥρααα. ν.ἴΑλλη  σερὸκ, ΟΠευίοποίσμῃ (ει ρεηϊηίι]απι ἢ 

Μα οἴάεπι ὃς Ῥοηέιμπ ᾿πέο ΠΠρὶξ : φαδην ῬΠΠΙΩς 1.6. ς.6, ΕἸΟΙ 
ψοοσδέδιῃ (εἰξαέις : ΜοΪα, ἴπ ἤπο ῥγιπιὶ, ΟὉογοοοηάαπλαη. Ὁ 

Ἁ 



᾽ : ἣ ᾽ν ΥΒ Ύ ΟΣ 

ΟΡ, 113. (οἱ. ροίξ, ν. χρφρθίες} Ῥτο ἑω(ορείων μαρεϑαξ ππυΠ ο- 

χοΠΊρίαγ ἐσστείων. ᾿ ᾿ἾΑ 
τ Ψ, χήριον 1 Ιῃ ὯΠῸ ΘΧοΠΊρΙ. ἀκραν Ἐυρώπης. 
Ῥ τι... ν ΑΓΧ] ΟΕΡοκ. Πηΐαϊαγιιπι Αἴπις γδζγις ὅζς, Οτολάαπλ 

ἸΠτεῖ, 4 (εζυπάπηι 4[105 Πα πΊΕΓΟ {ΓΙβτΠΐα (πηξ. Οἱ νετὸ ἃ 

σἴοπο Απιηϊΐα: ἤπέ, ἱπροπιὰ [αίθου ΠῚ Ρἰαπὸ Ἰσῃόγασθ. Αἴα16 

Ἶς Ἰοοὰς απίοδ πιὸ ἱογαυεέ ἀρ ῬΊΟΩΥ ΠΙ1ΠῚ, Αραὰ ΡΙτητππι 481- 

ἀδηι Ἰηγεπίο, Απιπϊθηίες ροριίος εἴ Ηϊρδηΐδε Βορίίοδε : (δὰ 218} 

“ὦ ἔππο Ἰοσύμτ ἔδοειε νἹἀεηΐαγ, 

Ῥ. 115. ν. τα.] Γοριτον ὃς μακρόν. 
ΤΡ. σὸς] [Ια ἀπόθιι5 Ἔχειηρ!. ἐξὀνγομβθ ας, 

ΠΡ 11γ7.ν. Χρυσείϊ.} ΠΕΡΟΚΒ. ΟΠνγ ΓΕ ὃς ΑΥΡΥΓΕ τη] Οςδδηϊ 

ΟΠ ΓΑΙ ππετπογαδιες Γαηΐ Β τουῖοῖθ. ΕΠῚ τοι ἀγα ομεγίοηθ- 

{5 υἱέγα (σαηρεπὶ δὰ οὐἹεπίοπη, 4πάτη, ἰοττδ μῖσ ᾿πίς!ρτε Θιοηγ- 

ἢ; συΐρρε 4υππὶ Δ|101 φιοαὰε Ρεηϊηία 45. ἔδαι οπεγίοποίος γος 

"οεπίεγε (Ὁ]Θαΐ ἱπέον Ἰη(]α5. ῊνΝ 
οὖν ἸῊς ὕφῷ ] ΘσΕρΡοβ. ϑεουπάπμπι Αἰϊοβ, ποη [δ ἑγορῖοο 
Οχηοιί, (δὰ (Ὁ α φαϊποιει411 Πα εἰξ Ταρτοῦαμα. Ῥαριῦβ. Αὐὑζ]ο- 

οἱ ἰὸ ἸηΠσηϊζεν νἱεοίπι εἰς, δαξ ογαίϑς δὐτηοάπηι, ἢ ποη ἴοΐο 

ζηποή αἰπηῖ) σαεἷο, δἕ σεγίδ ἑοῖο οἷ! φαλατδηξε ὈΙοΩν ΠῚ} εγγαντξ, 

ααϊ Ταροῦταπεη αὉ Οδποῦο οΟΠΟςεξ, απᾶπι ΠΕΙῸ ΕΓ (ἀπ 1η σεο- 

ὙΓρ εἶ τυ 415 τι] οσαπίπο “Ἐ]ο ΠΑ} [α]εὐξδπ εἤξ πείοιας. [οσὰηὰὶ 

πϊάδηγ τι ἀσομίδηγαϑ ν 111, πεαας Ἐπ ΤΑΓΠ1α5, ογγόγοπη (πθτηἀϊοδη5, 

ας Ῥυιοίδηι5, Ραππηξαν, ποαὰς ἀεηΐψας οπτηΐιπη ἐχετηρίας 

{ππὶ σοηΐεηξι5. ἱοηγ ἤπιπὶ νογὼὸ ἴλη (ὑρῖποὸ εὔγοῦε ἢ ἀαΠΊηΔ01- 

5, μεβιπιὸ ἄς οἰαραηζι πιο ροεία {εητίοπηα5, πο πῚ Τρία: ΜΈ 

απὸ νἱἀεηΐζαν ἐγγογὸ αὐίγμ6 ὑάσο, ἀξ ἈΙΠΟΌΘΙ 41, ῬΟΉ ΖΗ) γδε- 

ὙοΥ ογημδῦι, ἸΜοπεέίχηο, ἐὐαξίμ 76 (02, φοἰοοηεάχηε «γᾶ: 

Ἐσυϊάεμη ἢ ουὐπις ἰοοῖ Πέτι5 Ἰρπογαῖῃϑβ Ἰρῃοίοι Ὀϊοηγ 0 Ροΐογαζ, 1Α- 

Ῥιοθαπος ροίεγαΐ : οἷτα ἄς δα σογεῖ ΔΠαυ!α (εγὸ δαπηοάππη γοΐογο8 
οδρετηξ, ὃς ἰπ εαάεπι σο!]οσλη ΠΟΙ ΠΊΪΠῚ15 δυλν τεῦ ϑίγ ΟΠ ΕΠῚ 

Ραμα ἐγγαδ νἱἀρατηθβ: (δὰ ταπιοη ππης Ιοσιπὶ ἐχοαίας ἰο ΠΕ ΩΩῚ 

ταῖίο: πηι ὐχξρ᾽ αὐτου Πρηϊπολέ Ὁ]έγὰ : να] Ἰρίταν ἰουτα δ ὈΙο- 

ὑΠπ5, ποη ΤὈρτγὰ ( οἵ ρόγρεγαπι να]σὸ τητεγργοίδηζαγ ) (εὰ υἱέγα 

ἀΡτοῦσπεη ἰηζαίαπα ἐδ ἱγορίουμη (ποτὶ : 4818 τὰ Π181] εἰ νεγίαβ, 

γα Ταργοδαπες, ἐξοιιηάτηι 1ρίππι5 ῬιΟΙοππσει τα} 145, 608 Ργοχῖς- 

ὲ ἡ (ερίεηιτίοπεμι οςοοῦϊε, αα ἀθοϊπγαπηζογεατη δταάμπι Ρεγ- 

σαῖς, ἃ πὸ πποδοίπιο αἰ τουῖα8 σταθα εἰς ἰγορῖοιι8. ΑΠΟΙΙ. 
Τὴ δαπάεπη νειτίαμι, Ἤς ὕεῷ», ἕκο. Με τε ἔπργα 4αδηι, “ΠΔην 5 
οῦαποπα {Ὁ σαυϊποίαἱ! ροδέαπι ἀϊοὶ ποη Ἰρπογάγεπι, [άςο 

ὙΟΓΕ ἩἰΣΠουτΐητις ϑαρτα σπαπὰ, ποη {{|{τὰ αὈΔΠῚ, αυὸδά 

τοῖα ποη ἰεσὶ ἰω ὕπερ, (ε( ἧς ὕπερ ᾿ αἴ ποῆ Ῥεγιπάς οαπη δ6- 

Εἶνο δίατιε οπὶ ἀσουίατιγο, ργωρο!οηθπη Πᾶπο ῬΟΩΙ ῥτὸ {{{{{4, 

Ἰείοϊς ποη εἰ ἘΠ]. 
γι. ν. Ἑςᾶσιν] Ἐυύῇ τη. πύμα]ον ἱερίε (πξ Βεδεΐ ΡδΐΓ5. ΠΟΙ 

ΟἸΕΟ ) τίει αὐϑὸ, ποπ φρο, ὅς ταπῆφῃ ἤθη νἱήεζαῦ {{0ΓῈ ρόπε 

8. τεοϊρίεπο πύμα]ον " 40. ΤΌ] τΟ ἐξίαπι πῃ 115, (εαπεηίΐς 

» φυὰπη ῳρό. Ο.: Ῥ. 974 
ἔπ; νὸς 

γ 



Ῥ. 121. ᾿Αλλ ἐχ] ΒΑΡ ταῦ 5, Οὐοΐ Ευδβαίηπις Πῖς, ὃς ρὲ 
ΩδοΙο νἱςεῆπιο ἐεοιπάο, απποίφε Αἰπατὶ τ] {15 Ῥάγεδυς Ππηδὶσ 
τετι 6θδ αυλην Αἰτίσαπι ὃς ΕΌγοραπι σοηϊπηζζαβ, πεαας ὈΙοΠὶ 
ἤπτα {εηπη8 ραΐο, πεηπθ εχ [5 ε]5 γεγὉ 18. 14 εἰϊσεία ροῆπῃ 
Τί, πηξο ἈΓΌΙΕΓΙΟ ἰΟΟι ΠῚ (γαηίταϊ, 1ἴ4, 

δεά μοι ἐαηία ΔΑ γιοίος Ζμεαὲ 678, πθο ἐρ4 
Ογηρηγοίο [1119 [ροοΐθς : γοσίομῖϑης {Πὲς 
ζλητς ΘΉΪ)} γ2 45,710 αΟΥΔΙΉΔΓΗΥ ΠΟΥΡΟΥΘ ῬΟΉΡΗΦ. 
4} 484 νατήρη ροίάρης - ἩΔΡ 416 ΦΩΉΟΥΑ ἐς. 
Ραγείφης τρῃγἐεθης ἐγος (φοῖἷς βηξεῖϑης αξξος 
Ρεγίιριχιιο ἀγαδισήριψηο βηης Κχοῖε, Εγγοαηίηζηδ,, 
“πμ[γαίος 1105, ξϑο. ᾿ 

Ῥ. 124. ν. Οὐΐεχᾳ} Ἐπ αΐῃ, Ιερὶε χυυροφαψὴς ὃς ὀξυκαρίωθ 
ὐπποπεηβ (ογΙΌ] ετίαπλ ὀρϑύκρεμρί Ργὸ ὀξυχάρίΘ-᾽ ἰ(εὰ ποηὶ 
ἄδέιν δηϊπιαδάἀνογε!ς, ἢ ἰοσεγείαν σαυρρφαψὴς ὃς ὀξυχῴρ», ἢ 
δρϑυκρεμρθ-.9 Ροίζεα [1ἀ6πῈ Ιερεπύθτη ἴογα πολυοίδής ᾿ 4 
τῆθη δυῖς ἰεέξιοηι ἴδχ νογίπβ ΟΠΊΠΙΠΟ γεραρηεέ. ῃ] 

ΤΌ ςοἱ μοί. ν. πορϑιμοΐῦ,] Ῥτὸ τοῖς ποιλοιδὶς ἵπ ΠΟ ἘΧΕΠΊΡ ΙΑ τ 
πολλοῖς νἱοιη αὐΐοπὶ {πρτὰ, πἰπηίγαμη μὰ. [ο2- ΡΓῸ οἱ πον 
1ηνεηῖζοῦ (ΓΡίΠΠῚ οἱ πολαμοί. 

1814. ν. γος πὸ 1 [π᾿ ἀποῦυς Ἔχοπιρίατιδιι5 Μυκάλης. 
Δαΐθῃ) ποπηπαπξ απο πιοηΐοπι οἷτα ἈΠ], ταπτ γερὸ ΡΠ τα 

ἴῃ Αρο ]οηῖ ΤΎαπεῖ να. Οιηπ5 ῬΠΠΟ γαῖ! Ιοοι18, απ απὶ πο 

οἷαξ, Ἃ πιὸ αβξγείαγ : τὸ "ὶ ὅρ(Θ- τούτο (ἀς Οαποαίο ) εἐρχζυ πὸ, 

μεϑει Ταΐρα, Τῷ δ᾽ ᾿Αρρϑρίας τε ἡ Κιλίκων ἐπὶ Τπαμφύλοις χὺ 
κάλί:» «εἰχον] 6. ἣ πελὠτῶσα ἐς ϑάλαηαν ἰὼ Κᾶρες οἰκοῦ 
σέρμα “ἢ Κοωχώσε νομίζοιτ᾽ ὧν, ἀλλ ὄχ, ὡς ἔνιοι φασὶν, ὠρχ! 

Ρ, 127. ν. Τοῦ] Κουχασίοισι. ΟἽ ΡΟ Β. Βεδοία Ἵ ΔΙῚ ΠΊΟ 

᾿ηπρ5 Γερίεμε τ οπο ΠῚ νοῦ ἐεγραηΐ, αἴσαε ὦ τηοηΐε8 ἈΙΡΒΩΟ5, 
σληΐαν Οδισδῖϊα ἴῃ φαΐϊδι5 ΤΔηδῖῃ ΟΥΤΙ ἐγαστε ὈΙΟΩΥ ἢ115 : 411 

τὸ ἴῃ πιοηξθι5 ΒἸΡΗ σα Ι5 Τδηλῖη ΤΟ πέεβ παῦθγα ἐχ!ἘΠπταπέ. 
Υ. τὸ σ᾽ ἂν 1 Ἐπβλΐηῖις Ιεσῖε χφμαίνον].., ὅς φυϊάετη τ 

[5π| Δἰτογῖτιβ ραγεϊο ἢ! κυμαΐν ον] Θ- «-4αυοα Παθεπτας ΠΟ) τηϑπΐ 
Π6ΠῚ ἰποίθης. Νου Πλτιπὴ Δα ΐο ΠῚ εξ ἀεῦεξ ἢ οὐ φαφίάαπη Ιεζ ΕΟ 
ποη ᾿πνεηϊξ [η {015 ἜΧΕΠΊΡΙογΙθι5 4145 ραΐεῦ ΠΊΕ115 1πη [α15, τ Πα 
νι πη συαίάαπι ποη ΠΑΡ ουηξ 4055 {{ΠΠπ|5 ἜΧΘΠΊΡ Αγ Παδεγεηξ 

ν. Ἢ ἵσποις) ϑουιρίπγαπη Πδης Ἰοΐδίον Ποη οδίεγαβ, ΥἹΔΕΓΊ ρὸ 
ξοπβιτηᾶγε ἐϑρήσειας, Πυσά πηοδὸ ργαοοῆτε: ηἸΠ 80 εὸ νεα 
ῬΙΌγΑΙ ΠῚ ΠῸΠΊΘΓΕΠῚ ὃς τευ ρεγίοηδιη ἐγαηΠῆδε, Ξ χέτλιοι οἵ. 
κεῖνον ὠνοικία φῶτες ἔχρισιν, ὅτο. (ἐ δρῷν7ο (ογ!ϑεηά πὶ ἔα 
(δ ίοἹρια ὕτεγὰ  ΠΠ ὦ, Ἐύζαῃ δαΐθαι φαδην!ϑ5 ἀϊοαῦ χἡ ἵπισας 
τίς ϑγήσκογ]ας Ἰσδδιτο, πὸπὶ ἕάτθη ἱοστξ (αἴ ορίπου) Ἰεδῇο ἀρπὰς 
ἔχπι διουν απ: {δ Ἰσδμο της6 6 χτ γείονεπάπισι οἱἶδ τη ἢ 
νεῖθα, ᾿δοιτό τς. Τάδηι νογὼ πο πλέςον ἱερίξ, (ξ πλέζον "Ὁ 



΄ 

Ο ἐπήμαῆοι τελέϑοιον, εἰλλεὶ γὅ ἠλόσκοισι, ῬετΙπάς εξ 4. ἀϊςενεί, 
᾿ ἀχ ἂν ἀπήμαν)οι εἶεν, εἰ μμὴ ἡλάσκοιεν" τᾷ εἰξ, πη 1ρῇ χφυϊάεῃι σῇ 
δ ροξδης, 11 Πιρὰ ΠῚ σοη(Ὠ]ογεηξ, 
ΟΡ ΄3ν. Τόους  Ἀοέξίι8 Πη05 Αἰίογδηη ἰςώξι ποτ (Ἐαπιπξιτοϑ ρὰ- 

ιο, ὀξὺ δ᾽ ἐπ᾿ ἄρκῆες, ιιαπὶ ἃρποίοιε ὃς Ἐπ ΑΈΠ 05. ᾿ 
ΟΠ Ῥ 126.00]. ροιί. ν. κώτζω] Ῥτο διήχεςς (Ὀζὰ (ογίαῆξ ρος 

᾿ φδερείδεδδς,. τῳ ἱ ᾿ : 
ΠΡ, 148. ν. Τεβνείσος" 1 Νοη ρμιΐο Ἐπ|ταϊμιιτη 4Ππτεν (ορηῆς 

αιὰλπὶ Τωμνεί δ. ; 
ΟΠ Ριγ39.ν. Τύξα] ϑογΙδεπ πη} ρυιο μου χέ τις " 14 εἰξ, ὁχ ὧν τις. 
ΟΡ ΄41.Γ.Ψ Χριμεοίοις] Γιορθπάο λελεμκυβύη. (ξ ἀϊχιξ ---λεί ποισι 

ἢ) γᾶαν ἀήτως Χειμφρίοις) (οὐ οπά πὶ εὐ ἴῃ τπτεγργείδίοηθ, Νεη- 
115 τε!έζα. 

Ῥ. 145. ν. χες τίω 1 Ῥοίξ ἔπ Ιηΐεγραηρεηάαππη νιἀδέμγ, ὃς 
 {βαυαϊεπάυτη εχ ργασθάεπεῖδας νειθαπι συυελοόύσον) "ἡ αἱ ξὼν δεὶ 
ἢἔ ρτοὸ ξεὶν “δέῃ " ὨΔΠῚ εἰ ΠηΑΡῚ5 ἀρ( ΠῚ σαμη «ἴἘΐ ἰοουπγ Πα δε δε, 

ΑἸ οααὶ (ογῖδι εὔατη ροῆὲεί πῶς γὸ ἔπ ἐᾷν «Εἰ πειρϑένον 2) , Ῥαυΐο 
ῥὸϊε διε) ὠφαιρζμᾶροι νἱάεταν δοσιριεπά πη ΡΓῸ οὐφαμιρένόσς βυλό- 

ομῆροι. 
οΝ ροῖ. ν. Καππηασι'  Ῥοίξ Καπποσοχο ροποηία εἰἢ χελεία 

 Πῆρπιο: τ Πᾶς, χὶ πείλιν, [ξουίπηι Ιερδηΐαν, αροίε ποη Ηστο- 
ἀοτι, [εἀ Επιϊαιῃι νοῦ, δίτπα {{Πππ|5 ἸΙοσ πὶ αογεηΐζίςς 

ΠΡ (46. οοἱ. ροίζ. ν. φαλλ 6" } Νοη ἀπδιίο φαίη (ογθεπά πη Πέ 
 μάρμαρΘ-᾿᾿ [ἰοδὲ Πα] απ εκ αἱ νεξ. Πθγο επηςηδαξοπειῃ ἱπνοπε- 
τ, ΓΕρΊπγι5 σεγίδ ρα, 179. ΠᾶΠΟ ΥΟΘΟΠΊ» 
ΟΡ 151.οο. ροίξ. ζάντιοι.] ζοη {πεγῖξ οριι5. αἰτεγιίοι ποία, ἢΠ ἴῃ - 

Φ6ΠΠσαπγιι5 ΒΥ Ζαηῖῖοβ ἐχρανοίμέζος Πα αα ῬΠοσηισιπι δάνοητπΊ. 
 βεάρφυγόγ]ες Ῥαι]ο ΡῈ ταξετι5 Ιερείαγ, πο πη ρζαγ οΠῚ λέγον- 

“πα, 
ΟΡ 152.0. γυ»]} ϑεγιδεηάαπι ραΐο ξύμῳμενον τοὺς τον ὀκτοὸὴ 
πήχεις. 

τῷ Ἴδα. Ὑωρυνήςραν 1 Ῥοΐίιι5 Λυζκέως ἰςερηῆς Ἐπ δ πὶ οτο- 
᾿ ἀιδενιηι. 
ς΄ δ. μῶν 1 (σεηϊενιπι δ᾽ λοιπῶν, Ποῖ ὅς ἀδείνιι ταῖς λοι- 

ποὶςγ ουπὶ νεῖ. συναρεϑμέινν ἰοοιπι Πα ΕΓ 6 Ποη Ἔχ ἘἸΠΊο. 
ΠΡ Ις4.Υ. ἡξῳμόσης! Νετῦο εχ πούηῖης Ἥρᾳ εἰξόϊο 08 γοίπτε, γα 
᾿ ἡραμόσης, ἤνε ΑΙττεν [ογΙρ δριε. 

᾿ς (0]. ροίϊ. ν. «λῶς 1] ΡΓῸὸ ψιλῶν {δίτιέαο ψιλόν ᾿ 4Πο αι (οΐειᾶ- 
ΟὈΠΙις εἰἶεέ ψιλῶς χυὰηγ ψμλῶν. 

ΟΥ̓. πλῶς 1 [τ [δρῚθεπαμπη σςηίειεπ) ππης ἰοσαπΊ, {δ᾽ ΐα αἵτε - 
ΠΟΙ Πποξὰ, χἡ ἄλλων γῶν τόπων πρὸς ὄνομ ψιλὸν χἡ επλῶς ἅἕτω 
μέμνηαι, μόνης ὃ τῆς Τρφίας ὅχ, ἅτως. [οοὰς φαΐοπι εἰς ἀροά 
1 θαπίτιτι ἴπ ογαίοης Ὀς ΠᾺ νἱζα, ίδαι [ογίπηδ. 
ΠΡ, τό3.ν. Ἐς Διὸς] ΠΕΡ ΟΒ. ἔερο ἰεμῆδε ᾿ ποη θηΐϊαλ ΒεΪ- 
Ἰετορἤοη (εἰ ο͵π5 εαπι8 Ῥεραίαϑ ἴῃ σοσαπι ργοίβις εἰξ, 
ΡΟ τόσ. ν. γι} Γοσαπη ἤππο σα «ἰτεγιίοὶ ποΐα εἰς ἀρροῆία, 

ΤΟΙ ταξαμὴ τὶ ραΐο, αὐάοπάο ἐκ δηΐς εἴ" ὅς ροίξ φασὶ, γεΐ ροξίαι5 
Ἢ 3 φασὶν» 



ῖν. ΥΩ ϑα; ἡ ΑΝ Ὑ  Ύν 
γμδν ." πν ᾿ 

φασὶν, [οτϊδεηάο, ἀλλ᾽ ὅτω χληϑύζαι τίωδ πόλιν " νεὶ «πὰ δὰ 

γετῦο χληϑύωναι ἵγποην Πα Πη. Ι ΟΣ 

τ Ῥ, τόγ. ν. Οἶδε.) Ῥοῖτε εείαπν ἸητΕ}ΠΠρΊ, 808 επΐπι (ααΐρρε γαῖ 

τῊ8 ἱπιεῖο ἀϊοεηζογη δαάιεγιδ) πο ΠΕ ΠΊ, ἕχο. ' Ἢ 

" 176.ν. κα 1] Τορίταν ὃς Μινυαῖοι» ἹεϊΔέπηαας Μινυαίων Ραμ 

ὀῆῇ. ' ᾿ 

᾽ Ρ. τ8τι ν. Τοίη 1 Ἐοτέαῇξς ἐπεὶ κείνης γεγΆ εἰ Ιεζττο. ᾿ 

Ῥ. 193. ν. Ξαΐ. 1 Ῥυπροί. ὑπὸ 84 ραγᾶς. πεπληϑῦαν ΡεΓΕΠΟΙδ 

Ρραΐο. [ηνεπίξην νεγὸ ὃς Ὑφηῆς ψούμμα, 418 οοπίἰταζτῖο 1Π1 ρᾷ 

τἰοϊρίο δὔθε ἀρίον, Με Ῥγοσίι [Ἐ4πεπῈ, πλτοῦ ἐπωνυμίη 

ΔῈ} Ὸ ἐκεπηρίατι ὅσες τηνεηζαπι, Νόη ἀυδιῖέο φαΐεηι θη Ο 

ἀοοιί, ὕασας γοΙθετ ὈΙΟΩΥ Πα5 6Χ Ῥγδοοά. τερεί! γειθυιι χῴλέύσῃ 

Ψ. Παάντῃ δὺ ἐν 1 1ερίταν ὃς οὖν ποη ἐν" ὅς ἕπης νιήείαν 

ῬΟΛΘΏΓΩ ὕ στο. Ψ Ἢ 

Ῥ, τοῦ. ν. Ιγϑδιυκόν" 1 51 Ἐπ δέθπις ολπὰ ἐδηϊίηπι 4135. 1 δοζεί 

ἐπ εἷξ Οἰ ενομᾶσμα ἱπάΐσατα νοίαϊξ, ἐσρῆέ ᾧ μζω ΠΠαρπου σύν ἢ, 



Ἵ ᾿ 

Ι Ἐπ τ τ 

᾿ ᾿ 

; 

ΣΥΛΛΑΒΟΣ ἉΠΑΝΤΩΝ ΤΩ͂Ν ἘΝ 
ἢ σοῖς Εὐςαεϑῖν ὦ «αυμνήμασι λύγο ἃ (κτἤμυης μάλιςα ἀξίων. 

πὴ χὰ "ξ Ἐν τισιν εἰ δεωφό- 
ΚΙ ἥδ . 148 

τὰ τερητικὸν χαὶ ὀλητατι: 
χὸν 23 

᾿Αξας 103, Ὁ 
ἀζανῇες 100, 1ο3 

ἀἰξανπὰς μάκεις 193, 
191, Ὁ 

ἄξαεις ὑρεύρει ὃ 
ἄξεννα ἡ κυτηγετικὴ τ2. 

ἀδυσηνγὸν ὀπηφύρημω, πὸ- 
; εριμία, 1. 

ἄένῶν; Ἰπιλικὴ πύλις 
191, 

ἄξυδο. ἀνππειρύκοσει τὴ 
Σηςῷ διά. 

ἄξυϑι- ΑἹ ̓ γυῆϊα 18. 
᾿Αγίϑυρσί6- ὑὸς Ἥρα“ 

χλξοις 7: Ὁ 
ἐγάϑυρσοι 575 ΠῚ 

ἀγιμήδεης ἄρχων τὴς ̓ ἈΡ 
ι χκαίας 63. Ὁ 

' ἀγαμήη όο 
ἀϊκῶν, ἥρω οϊκάλη 113 
ἀχαῦοι 176 

᾿ἀγχέες 1Ὁ. 

ἀἤφόνομοι μεσυλὴςς 34.Ὁ 
αἰμάλεια 166. Ὁ 

 ἀγχιέλαὺς ποταμὸς 166 
᾿ὠγχάλη 18. 
ὴ ̓ Αδελφειὺς γ78 
᾿ς ἄσίω εἴ ἐνὸς σι τό 
ἀδιαξμωὴ χώρα 145: 

200, Ὁ 
 ἀδρία, ἤνοιια πύλεως 18,0 
τ  ἀδριαγὴ ϑάλαςσα 10. 

᾿ ἀδρίας, Ἰάον Ὁ. ὑὸς [1Ὁ. 
ἀδείας ποτα μὸς τὉ. 
ἰδρίας χόλα' 74, 57 
ἀδριωτικὸν πέλαγος ι8,Ὁ 

᾿Αξνα- ὃ 189 

ἐερία, χϑεᾳ ἡ ΑΥ̓͂ ἰὐον! 

εἐετίω ἣ ΑἹ »»ῃῆθ- 
᾿Αζᾶνες 79. τῇ 
ἄζη, τότέςι ξεφασία 10. 
ἀζιωὶς ' 10. 
᾿Αϑεείσαζ 181 

ἀϑίωμα ἡ ἥξο, πίω ἴλιον 
αᾶ πωλες, 154 

ἀδπίμωᾷ, ἡ φεόνησις 10. 
εἰϑίωῷ δρ)εὶ τί ϑετὴ Ξυ γο- 

Τρ εἥσετο τῷ Διὶ 49 
ὠϑύμαι ποτὲ ἈΦΤ ̓ ὀξοχίω 

ἄςυ ἐλξγρνῇο 26 
ὠϑίμωαϊοι 155 

εἰϑίυγοαῖϊοι «οὶ ναμτικίυ) ἡ- 
οόλυ») τέχνίν» 82, Ὁ 

ὐϑέωλῃ ἡ ἀϑίῶσα 13.Ὁ. 
ΑΓ αχὸς αὐγινόϊ)ς ἰω τον, Ὁ 
ΑΓ γον σεοῖΐον 24 
εἰ γαῖλον πέλα Θ᾽ 24,10ι 
αχγας, πυταμὸς 24 

αἀγδ)ς τὃς 
αἰγιαίλειο 80,94 
αὔγνα οϑ Τοοὸ 

αὐγινὴ τῶι, ΤῸ ΥΤΜΝ 
δεν 1900, Ὁ 

᾿αἴγυλα 97 

αἰγυγῆια. ἔϑη Ἐ7Ὶ 
σαγυγῇ άζάν 43 
σα γύγηιοι σἥμ᾽ λι(υ ων 4)ο.- 

σελλον ἢ) 48, Ὁ 
αἰγυτῆϊων εὑρήμοα πινεὶ 

43 
αἱ γυη ΑΙ ϑιοσίω ποτὲ 

ἐχλήϑη 39- Ὀ 
οἀγυτῆθ᾽ ἅπασα ποτὲ 

έλζ ᾿ὦ 4“τ.Ὁ 
Ὁ αἰγυῆθ᾽ διὸὲ τί ἈΚΗΙΕῚ 

νῇσίΘ- «οὺς πινῶν λέ- 
τω 10, 

τρια 42 
Ὁ. αἰγύτης ποῦδες 152 

αἰόοιξςερίΟ, ποιητικῶς 
οἠματιϑὲν 31,139 

ἐϊδωνόῦς 81 
σλήτῃς 

95 

σλϑειλέοι βλέμνες διὰ τ 
καλου τολ 

οσὐδιόστον πέρα υ ν 10. Υ 
113 

αὐδιοπία, ἢ ΟΣ 43.Ὁ 
αὐϑιῦπι» πόν]- 7, 8 ὃ 
αὐϑρη ϑυέτης ξορέαριο7, Ὀ 
εὔϑων κορκίν", ὁ 0 χασο- 

ποιὸς Ε19 

οἱ μορῥοὶς, ὄφεως ἐἰδὸς ΔΑ 
αἵμος ἢ τὸ αὰ μον, ὁ0(Ὁ- 

44. Ὁ 83. Ὁ 150, Ὁ 
σὰ μος ποταμὸς 147 
αὐ μος βασιλόϊὴς Σκυϑῶν 

ιῦ. 
ἡ αὖνΘ.. πόλις αἰολικὴ 

110 
αἰολέὶς 24.Ὁ Ἰ22, 155 
αἰολίδων νήσων πέρι 109 
αἰολικὴ πόλις ἐἰμαζόνων 

ὁμώνυμιθ᾽ 156 
αἰθλε σέει εν 

αἰᾳέῤτι).-. ἐντὶ “Ὁ αἷ- 
᾿υπείτειρ.᾿ 11 Ὁ 
σύ]. 155,8 
θη τῷ 69, δο ὃ 
αὐφήνης ῥήτωρ πόϑεν ἰωὅ 

156 

αὔτιγὴ ὅεανία κίων 13.Ὁ 
αἰτωλοὶ 84 
᾿Αχαμαον πῦρ 7 
ἄκανϑα 1τῷ Ὁ 
ῶ 4 ἀχαργα" 



εἰ καρνανίώ, 84 
εἰχεσίνης ΞΡΩ 
εἰχόν (ον 148 
ἀχθ᾽ 66: 180 
εἰκεφ» ἣ οἰκρωτήεια ΘΙ 
εἴκραι Ἰὰς Ἀρήτης 17. 
ΠΚΕΙ κεμμοῖ θοίτεχας 183.Ὁ 
ὠκεηχάλιξ οἴνῳ Διόγυσος 

Ν 1γχ4 
ΟῚ ΒΡ 

ὠκρωνυχίο ὀρφις 182 
ἀκταΐω δι. Ὁ 
εἰχ το! οἱ ἱ ἀπικοὶ 10. 
ἀκταίων 10. 
εἰκτὴ, χἡ ἀκτικὴ ΤΌ. 
εἰκτὴ δεξμανι τος ΤΟΣ 
ἐἀκχυληΐα: ἡ χἡ ἀκυλία Ὑ δα 
ἀχυλή θ᾽ κόλπιθ'. ὃ καὶ 

εἰκυλεήσι- 10. 
Αλδηω γὴ 115 
δηώμανοῖ ΔΙ Η 
ϑηαψοὶ ΒΝ οΡ. εἰ7 τς 
δηανὸς ὁ0: Ὁ. 56 

Φα»οὶ 122. 127 
᾿δηξυλΘ-, ὁ ὕσερον τίξεεις 

ὀνοκκω δ εἰς 6Σ, Ὁ 
᾿δηθησ 0. ποταμὸς 5 ὃ 
᾿δηεζανδρε πέρι. ιό5. Ὁ 

164, 173.Ὁ 190, Ὁ 
207 

᾿διεξανδρ- πίω ἐνάλω- 
τον πέβαν ἐἰ εἰλς 140 

᾿διξξανδρος ὃ ὃ ἐμαμεδων εἰς 

ἄμμων ἀνῆλθε 38 
᾿διξξανδρος ὃ ὃ μαχεδωὼν πε 

ἐπχείφη 46 

᾿διεξἰγδρεια, χλῳμύφε 
σραπώτικἢ εἰχάζετουι 

39. Ὀ 

ἀξήλόγεια ἢ ἡ φεὸς ΑΙ- 
170 

᾿νεξανγόγψαι ὑῶν τὸς “τη 
ἱςορρυῦ ταλ 46 

᾿διεξαγδρεῖς 4 οὖ 
Ἰλιάδα δοι βασιλέις ϑεσσευ- 

Ὰ "84, τότέσι πλάνη" 

᾿δδαῶτα τὸ πλαγᾶ δια 

ον ΚΕ πὸ ΜῈ 

ΤΕ 

ἄλη πόλις 
ἢ. ἐ 

εἰληϊον πεοδον 
ἄπξ ποταμὸς 6; Ῥ 
ἀλίζω, τοτέριν ἐϑρίζω 

ἘΑ ΞΘΩ οἱ Σκὶ ἐλ ιζώνες 
143, Ὁ 

εἰλχοῖθ- ποιητὶς τορ 
ἑλὸς 00" 192 
ὠλείων ΓΦ 
ἢ ἄλπις λέ ὁγύται Ὁ, πλη- 
ϑυωχῶς οὐ ἄλπεις 

53. 0» 6:, Ὁ. 

ἥ ἀλπις» αἱ ὄλσεις, τὰ 

ἐλπιῶ, ἢ ἀλζιώ» σπιω- 
τό 43. ὃ 

ἄλυξες 143, Ὁ 
ἀλυζῃ ἡ βαρξ αοιχῶς χάλ- 

πῇ λεχρυδμῇ 12,8 

ἀλύξῃ όΣ, 143, Ὁ 
ἅλυς ποταμὸς 1} 
ὧλ υς πὸ Τέρον οἷδε σιυ)ς 
τ ΩΝ ἥ ἢ ψιλβὸ ρ, 

᾿Αμαζόνες 126, 141 
ἐμαζὺνε ἐφ πολλὰς ἐν ἀσίᾳ 

τύπος χῴτέοον ποτέ 
᾿ ἥδ; ἢ 

εἰμαζόνες ὑπὸ ἥξαχλέες 
ο)ωκόμδμοι 157 

εἰμαζόγες ναὸν ἐποίη ἐν 
ἐφέσῳ 

ἐμαζόνων αξιολογωτέρων 
ὀνθικα]α, ι56 Ὦ 

εἰμαζονίϑες παρωνύμως 
λέγονται αἱ ὠμαζόνες 

42. Ὁ 126 

ὀμόάλϑεν 4.0 ὃς 
εἰμανὸν ὁρὉ: 16. Ὁ. 
ἑμαξόξιοι ι28ὃ ἢ 
αμβρακίας ἡ χἡ ἀμτρᾳ- 

φό 
“ΠΣ ΤΠ; 
᾿μξρᾳχκξων νῆσοι [Ό. 

ἀμξεακιωπχὸς κόλπος [Ὁ. 
ἀμξεαξ 1Ὁ. 

ἐχετν 

εἰμμθοιον φεὶ πίω) ὡς 
λίω φρυγίαν 

ἀμιμωγίων πίει 
ἄμιμωγος ϑεού πέρι 
εἰωνισὸ 5 

οἰωνι} νῆσοι 
εὐ γυναμκῶν πέρ 

114.} 
ΟΡ 

154. 

εἰμκώργη 
οἰμοργίδηῳ ἐγδύμα]α ἢ 
ἐὡριοη7ιν Θὲ 
ἀμόργν Θ᾽ 
οὐμιοῤγὲς 
εἰμιοργὸς ὅμοιον βύσσῳ ᾿ 

ὐμουὰ Κ2Τ" τὸν , 
χολᾷσι ,3 

ἄμπελ- βέξδυω ἐ ὠκφέρῳ 
. σὰ κάνη μήριον [20 

οὑμιτοριλκίον ἢ χὺ ἐμᾷ, , 
κίῳ γό 

ἄμπωτις 36.] 
ὥμπωπιν ποϑὲν συμ, 

ΐ ξ 

εἰμύχλοι 38. 71, 8. 

37.} ο; μφί σΈμας 
ὠμφιλαφὴς 80.} 
ὠμφίλοχι Θ᾽ κα Σ μόψ 68 

μαάνήεις Ι66. 
ὠμφίςρα Θ᾽ τὴ ῥέχας, 

νίοχοι οσκόρων 13 
᾿Αναὶ φρόϑεσις 

ἀναμεβῆσοα 13}. ἱ 
ἀνωτολὴς αὐείφροσις 8. 
ἄνομιεοε 197. 
εἰναΐχαρσις Ὡς 

ἀνε ρομέοω 
ἀγδρρς, κυχλαθων 

τοῦ ἢ 
ἄνεμ᾽ ϑρηΐκιος, λοκρὸφ, 

ἰώπυξ Ὁ 



μελήϑης, Ιος 

τ ἥλιθ: 196 
1 1“ 

ϑεμὶς ὠνομοίδη ἡ ΕΝ 

ὅσα 161 
ϑρωπουφάγρ! 123. ἀ 

οἰ γιὸς ψνν 
:} τ δ)οὶ Τῷ Τὰ ἀγὸς ἐϑγι- 
κῶν ὃν ομκοίτων 75 
πίχομοι 8 Ὁ 
ΠΕ τιν, οἧἥμω ῥητοεικὸν 

117 
πιχγήμιοι 112 Ὁ 
πικγημίς σφυέὴν [ἴῦ. 
πκρῳΟ- Ι6ο ἢ 
πύχειω ἡ πὴ «“ώφνῃ 

. όο, Ὁ 
πόχειαι εἰσὶ αἰεὶ τοῖς 

170 
Ποχ ΟΣ σελάκε πατὴρ 

10. 

ζφα 09: 470 
πυνίω 151 
πονν Θ᾽. ὃ σεδήρῃᾳ ἫΝ 

εν» 27 
οΆ. Ὁ 

Ὁ. σίςηΉ Ὁ [Ό. 
νγις νῇσ- 200, Ὁ 
γος λί μνή 10. 
νΘ- πέξω ΤΌ. 
γον σύμιον 10. 
τάμε 169 

νγίγον ὉΘΟΥ,, ἢ εἰπέν- 
62. Ὁ 

γγιον ὁ0Ὁ. λέγατω κα 
ἡϑυμτικῶς ὠπένν!ῶ 

63. Ὁ 

δἰυϑὴς τὶ σηρμιαΐγει 34. Ὁ 
79 

σαν εις 79. ἢ 
δειγῆες ἀρκώδες 779 
οδγες ἀρκα ες [Ὁ. 
4) ὃ φρότεξθν ἔπαφος 

170, 179. Ὁ 

ἘΕΕΝ Ὁ Ἐν 
ὦπις ὃ ̓φορωνέως 9 
ἔτος ἄϑρα 10. 

ὠπόγνλων ταυροτῦλ 
120. Ὁ 

ὀυπουλία κι 
ἄπελοι ΤΌ. 

ὑποφροὶς, ἤχου ποσί 
150 

εᾳξες 171. Ὁ 172,194 
Γ ὠυνοεάμων 171.:, 

172 1η3. Ὁ 
εἰροξ (Ὁ. κόλπθ Ι7ι 
ἀρφόγοι 10ο 
ἀραθὸς ΤΌ. 
ἐἰροίκυυδος 84 
εἰραντας βεξρυξ 152 
ἀέφξης ς, ὃ 189 ἢ 
ἐξφξης πύϑεν ἐτυμολο- 

γέᾶτω 1.539 

ἰρφῴξης μαωπαγετικὸς 
129. Ὁ 

εἰρῳ χῶ ται λιγύχλωινοι 
: 1941 

φο.. χἡ ̓ αραξία δι᾽ ἐ- 
γὸς Ῥ γράφειν σδεὶ 

172. Ὁ 
ἄρξις πυταμὸς 194 
ἄρξιες, ἢ ἢ «εἰ(ίες Τὺ. 

εἰ ργανϑώνη, 9. Ὁ τ6ὉὉ 
ὑτωρα χἡ ἀργλας κου 

ἀρλρίοὶ Ιό4ᾳ καὶ 
ὠφργίλαι 141. Ὁ 
οἰρρμιλώδεις, ἤγουν λαὺχό- 
γε ιο7 

εἰργρλὶς 80 υ 
ἰργοναι μ᾽ πλιὸς διαὶ τί ἐ- 
. ἥϑετο 76} 
ἀφγος 80, 10. 
ἄργος δωριχὸν [ὑ. 
ἀργρς Ἰάσον δο. Ὁ 
ἀργρςἱ τπύξοτον [Ρ. 
ἄργος πελασηικὸν 64. δ 
τὸ ἀφγος τόο δόλες ἔκ 

«εαπότοι; 
ἄργος πολυύφϑευλμμος ᾿" 

οἰργωὶ 44 

 γὰνι ..ν.. ΧγὃὔὮ»Σ 

εἰ ϑέσε εἰσὶ πολλαὶ 9» ὃ 
ἐςι ἔσει ἢ σιχελικὴ 7 
ὠρέϑεσα ξυξοϊκὴ ο"» Ὁ 
ἀφειθ, πάχος ι56.Ὁ 
ἄρης ἄρῇθ- 139." 
εὐφητηαίεἶνις βασιλάϊς τ29 Ὁ 
ἄει, τὸ ἕν, σκυδιεὶ γιὉ 
εἰεια νη Ιοδ. Ὁ 
εἰδιαγὴ χῶώρς 135.Ὁ 

194.Ὁ 
εἰεκανοὶ 15. 
ἄειξες 194 
ἐειμααπῶν πίε 17.Ὁ 

᾿ ἄοιος ποταμὰς 194.Ὁ 
ἄριοι 15. 
ἀείςανδιεος μάντις 140 
α᾽ εις λ Ὁ» 190 
εἰεἰςοτέλης πο ξτελάτη- 

σε 92. Ὁ 
εἰείων ὃ ὑηϑυ μγαῖος [09 
ὠρχάσων πέρι 8. Ὁ 

[84 
εἰρχοίες φρφσέλίωνοι 79. Ὀ 
εὐρχαίσες ἀνέχαϑεν οἱ ́ “πς- 

λωτγρὶ 64 Ὁ 
εἰρχωέα, ἡ Ἡ ἐγγπολις ὕςε- 

2.7) μτων οἰκο) 45. θ 

ἐἰρχαδδα βασιλέως ἐπώγυ- 
μος ἡ ἀρχαία 1ὃ. 

ὥρμα, ἀνπὶ 4 ἅρμα]α, 
13, Β 

ἐρρμϑυίας χέρας πέρι [32 

τὸ ὠρμϑμία ψιλωτέον 
18ϊ 

ἀρμβυία εἰς πολλὲς εἶρμε- 

νίας «δια Εἰ τοῦ 22 

ἀφμάμια ὅ ὅρη 132 
ἀρυδιοι 155 

ἀφρϑμίων ἔϑος ,.159 Ὁ 
οἰρυϑυίων ὄρ, ἢ ὠρμέ- 

γίω ὕθ0ὴ 131) 147. 
181. Ὁ 

αρμονία, τῆς Τὸ χαίϑι με 
γυναικὸς, τύμεθ- 75 

οἴ φ νη, μήτηρ; βοιωτοῦ 82 

ἰῤῥαζικὸς ἢ ὠῤῥάξιος 
κόλπους 8.0 123 

ἂν 



οὐ ας ἥλιΘ- τοό 
ἂν ἄξειν, 

ὠϑεμὶς ὠγομκοί δ) ἡ ἀμ" 

᾿ΕΝ 191 
᾿ἀνδρωποφοΐγ! τε ὃ 
ἀἰνοίγεῶς υὐμι 
«ἰξεὶ τα διὰ Τὰ ἀγὸς Ἐνᾷ 
κῶν ὀνομάτων 75 

εἰντοίχομοι 58 ὃ 
ἤτον, οὗμμα ῥητοειχὸν 

τὸ ἀυενα 

ἀνπχνήμειοι! 112 Ὁ 
ἀνπανημίς σφυξθν [ῦ. 

κε ῦθ ἐσθ 
ὀχειω, ἡ δ εἴφ νὴ 

ἡ Ἶ ν1όὺ. ιν 

ὠνόχειαι εἰσὶ αἰεὶ τοὶς 
μη, ἐ 

ἀνήρχθ᾽ σελόϊ κα πτιτὴρ 
10. 

475 
151 

1Ό 

ἄορνις νῇσίΘ᾽ 200, ἢ 
ἄορνος λίμνη 10. 
ἀ 9 πέρα ΤΌ. 

ἄσορνον ςόμιον 10. 
μ 169 

γγιγον Ὁ. ἢ ἐπέν- 
ἣ 62. Ὁ 

πένγιον 06. λέγιτω χὺ 
πληθυντικῶς ὠπέννια 
Υ 63. Ὁ 

) ὃ φρήτεξθν ἔπαφος 

170, 179. Ὁ 

ἘΕΡΝ Ἢ Ἐὰν 

ὥπις ὃ φορώνξως 79 
επος ἀϑρα 59} 
ὠπόχλλων ταυρϑπλ Ὁ 

120. Ὁ 
ὀυπουλία, 73. Ὁ 
5) 

ολοί : ΤΌ. 

ὑποφροὶς, ἡγρυ ἀπώλσι 
[50 

ἄραξες 171. Ὁ 172,194 
ἀροξία, ὀυδεάμων 17... 

{3 ἾΣ ΚΒ 

ρος Θ᾽ κόλπος 17. 
οἰρφίαοοι 190 
ἀρῳοὸς 10. 
ἰροίκυυϑος 84 
ἰράντας βεξρυξ 152 
ἀεώξης 5.0 189 ἢ 
ἀξφξης πόδεν ἐτυμολο- 
γέτω 139 

ὠρῴξης μωπαγετικὸς 
29. Ὁ 

ἢ ΣἈΡΗ ἀκ ΙΝ 
91 

Ἐφ χἡ ̓ αραξία. δε ἐ- 

γὸς “Ρ γράφειν σεὶ 
12. Ὁ 

ἄρδις πυταμιὸς 1924 
ἄρξιες, ἢ ἡ ἀειξες 10. 
εἰργανϑώνη 19.Ὁ 15} Ὁ 
ὙΠ ππλρῖ Ὁ ἀργόλας κωῷ 

ρόδο 164 
ὠργίλαι 141. Ὁ 

οἰργιλώδεις9 ἤγρυ» λόὺχό- 
γε ΣᾺ 

εἰργρλὶς 56 
ἰργοναυ δι᾽ “λὲς «ἰοὺ τί ς- 

Ὑύετο 13: 
ἄρ): 8ο, [Ό0. 

ἄργος δωοιχὸν [Ὁ. 
ὦργρς Ἰώσον 8ο, Ὁ 
ἀργροςἱ ππύξοτον [Ό. 
ἄργος σπελασηικὸν 64. 
τὸ ἄφγος τόν δόλος ἔκ 

δεαπότας 

ὶ ὄργος πολυύφϑαλμος ο 
ὀργὴ “4 

εἰ ράϑσοι εἰσὶ πολλαὶ 9} δ 
ἐφέϑεσω ἡ ἢ σιχελικὴ 7 
ὠρέϑεσα ουξοἰκὴ 93. 
ἀφει- ποίχος 126. ὃ 
ἄρης ἄρη7- 130.Ὁ 
ἐἰφητιοίεης βασιλάϊ)ς τ29 Ὁ 
ἄει, τὸ ἐν, σκυσιὶ γιὺ 

ἀρια βνὴ 1ο6. Ὁ 
εἰφιαγὴ χώφᾳ 135.Ὁ 

194.Ὁ 
ἐἰοιανοὶ 10. 

ἄειξες 194 
οριμοιαπῶν πίει γ. Ὁ 

: ἄξιος ποταβὰὼς ι194.Ὁ 

ἀεϊρολθαις μμάντις 140 
α᾽οιςοζελ- 190 

εἰεἰςοτέλης ποῦ ξτελαϊ τη- 
σε 92. Ὁ 

εἰείων ὃ μηϑυ μναῖος Ιο9 

ἐρχάσων πέρι ,ϑ. ὃ 
[54 

εἰρχάσες φεφσέλίωυοι γ9Ὁ 
εὐρη ες ἀνέχαϑεν οἱ πε- 

λωσγροὶ 64 Ὁ 

εἰ ρχωϑδέα, ἡ ἐγ πολις ὕςε- 
δφΥ μάτων ομμαἰ δὴ 45. Ὀ 

οἰρχασὰς βασιλξως ἐποωώύνυ- 
, ἔς ἡ ἀρχαόγα ΙΌ. 
ὥρμα, ἀντι τῷ ἅρμα]α, 

ΤΩ 

ἐρρδρίας χέρας σθαι ΓΞ 
τὸ ἀρρυϑυία λωτέον 

τ8ὃξ 
ἰρμβυία εἰς πολλοὺς ἄρμε- 

γίας οδγαμρ εἰ το 232 
ἀφράμια ὅ θρῇ ΕΙΣ 
ἀρυϑιοι 155 
ἀφρϑυίων ἔϑυς ,. 149 
ρυϑυίων ὄρ(Θ., ἢ ὠρμέ- 

γίὼ ὕθβή 137) 147. 
181. Ὁ 

ρμονίαι» τῆς Τὸ κάδιας 
γυναικὸς, τύμε Ὁ. 75 

εἴφνη., μήτηρ. βοιωτοῦ ὃ2 
ἰῤῥαξικὸς ἢ μοι Ὁ 

᾿ κόλπος 012 
ἐῤ- 



ΠΥ ΎΣ ΝΣ, ΔῊΝ ΤΡ 

ῤῥαξικὸν: κόλπον τὺ ξου- 
αἂον Ἔγιοι ταυτίζέσι 

᾿ 8, ὃ 
ἐῤῥαγὴς 175 
ἄῤῥηκΊος ΤΌ. 
ἀβῥηῆος 10 
ἐρσοίκης 188 
εἰς σοίχαι,οἱ ἱ περϑυαΐων 

βασιλεῖς ΤΌ 
ἀρσενίκιον ὅρος 102 

εἰρσηνὴ 180 
ἀφσινύῃ 156. Ὁ 
εὔρτεμας τανεοπῦλος 46. Ὁ 
εἰρτίξιος 69 Β 

εἰρχίας, ὃ τεὶς συῤκίοος 
κτίσας 6δ Ὁ 

᾿Ασβύςοι 38 
εἰσιρφύξαι, ὃ χὦ χλειτό- 

μμαχος κῳλόμϑυος 35. : 
εἰσέα 77. Ὁ 
εἰαελγεῖς 162. Ὁ 
εἰσίεις πέδαι 49. Ὁ 50,122 
εἰσίω χὺ Φυρώπη, ὠκεωψί- 

εἶδες 42.Ὁ 
εἰσία πόϑεν ὡμυλήϑη 32 
εἰσία» φυλή πς ὧν ὠσίᾳῳ 

ἣ 49. Ὁ 
εἰσίας εν οὶ 163.Ὁ 
ἄσιος 44.Ὁὃ 122 
εἰσὶ. (ζὺς 42. δ 127 
σις λέγε ἡ Ἰλὺς 122 
εἰσίῳ ἐν λειμῶνε . 122. Ὁ 

158 

ἀ σσενεος, ποιμφυλικὴ πό- 
λὲς 160. Ὁ 

ἀοσυρές οΘ. Ὁ 146 

εἰοσυοίαώ 145, 177. Ὁ 
εἰοσύειοι 14... Ὁ 177 
αἰφαξύρᾳς πυταμιὸς 42 
ἰσαπ ὅς πυτοι μιὸς 10. 
εἰςέφιος λίϑυς έο. Ὁ 

ὠφυ, ΧΑῚ εἰξοχίω) εἰ 
᾿Αϑῆναι ἑκλήϑης, 45 ὃ 

αἰ ςυποίλακα ἀγν ασορῳ ων, 

ὄξὶ τρό. Ὁ 

εἰσωπο ϑυγατῃρ σιγώπῃ 
144 

ας δ ρῶν 
ἘΡΨΊΝΑ  Ἐε 

οὶ πολλοὶ 8:. Ὁ 

᾿Ατάρῳγ]ες 13. Ὁ 
τοὶ, 81. Ὁ 
ἄτλανἷἧες 14 
ἀτλαντικὸν πέλαγος 152.8 

. ὠτλαντιχὸν ̓ ὄρφε ἠὰ ἁτλαν- 

᾿ς πῦρ παρῶγυμον [9. 
ἄτλας 112 

ἄτλας ὀασέριος γᾺ 

εἰ ϑ9παταιψοὶ 186 

αἰ ϑοποτίο χώξῳ [δ. 
εἰ Π λα τότ 
ἀπέσλαξος, εἰκοίδος εἶ - 

εἰὸς 32: Ὁ 
εἰ] κὴ ΒΕ 22 
εἰπικοὶ ἰυ ὅτε ἴωγες ξχῷ- 

λουμ τὸ 8ι. δ 
Αὔσονες χἡ ἰταλοὶ; οἱ οὐ- 

τοὶ 16 
»} ͵ ͵ 

οὔσονες πύϑεν χέκληνἢ 
10, 

τὸ οὐσογιόὶς πόϑεν ξ φοήγ-- 

μάτιςου 160. Ὁ 

αὐσύνιον πέλαγος 16 

αὔσονγος πέρι ΤΠ: 
᾿Αφετηρία Φ; 
ὡ ̓ φϑονέςερος 3: ϊ 

εἰφεικὴ. ἄφρᾳ τινὸς ἐπώ- 
Ν γυμος 32 

ὠφροδετῳ 40 
Αχαμοὶ ὅρ, τ66 
ἀχατης ποταμὸς τοι.Ὁ 
αἰ χελῶος 84, 84 Ὁ ς6 Ὁ 
ὠνελῷος εἰγοὶ 7 Τξ95γ6" 

΄γεσμυλύον ἔχάᾳ τὸ ὦ 
84 

ἀχέλῳε χέφφα. 54. Ὁ 
εἰχελῷ οἱ πολλοὶ 85. Ὁ 
οἰ“ ίλλίως δρόμος 56,1τὸ 
εἰχελλέως νῆσος 56. Ὁ 
ἀν χιλλόϊς ἕτερος ὐροὶ σκύ- 

δ.) [0. 
ΕῚ ͵ὕ ς 4« ὦ ὔ 

γάλλέως ἱξρο, ἡ πελαγίῳ 
γνησῦς 110 

᾿Αψινϑιοι. ϑρῷκες ἰῇ 
ἄνψινϑυς γεφφεῦ, ἣ 

ἀνώωϑος ὑτῇ ἥ 

ὠνφψύρπδες νῆσοι ς 

ἀνψυφῆος, ἀδελφὸς μηδείας, 

ὠψυύρῇε νῆσοι 

Β, 

Β᾽ χραπὲν εἰς "π ΝΗ 
-- 7 4 ΔΝ 

β᾽ χεύποσιν εἰς Ὁ οἱ μὰ 
χεοίδνες 80. 

Βαξυλὼν 143.1 
180 ἢ τὃ 

βαξυλώνιοι σοφοὶ το 
αζανὶς 

βαᾶτις ὃ πτωρτησὸς χλὴ 

βάκϑῥοι 
βάκιος 
βώκχος πσύϑεν λέγε ᾿ 

ογόνυσος τ 
βΝξιτιυὴ 13 
βωλια: ἕϊςγ φὅτ᾽ ἔς! σῷ 
ον τὰ 

βαλιάαεῖδες γῆσοι 
βάλσαμον οὶ 

Βωςθίργοι 
Βέζρυκες 

βεξούκη 
βεξρυκία, 
βεκκεσέλίωος 
βέκκος, δ᾽ ἄρτος, φρ 

βέλγωι 

βελλοεροφόγτης Τό; 
βενετίω Ζ 

βέχειρες 1] 
Βῆλος 18: 
βήρφυλλος γλαυκὴ 183 
Βίας ωριϊωδὴς 15 
βιϑυμὸς ἥ 
βιϑυμοὶ 14. 
βίλισπον φασὶν οἱ μὲ 
οοἴδγες τὸν ΦΙλΙΤΩ͂ 

λ 
γ) βιοτήσιος 

Βλέμμυνες 
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 ». " ᾿ 8τῦ 
μονῇ! πέρι Τυ: 

ἰων σύμω 419 
, (ασιλόῖς ἐπκα 

γ. σοξ9ς ὠνόμαςοι ὃ «'εὶ 

 χὸ βυζάνπον λώμ 

Αἰπορε ϑεφιινὸς τ 
σοξ9ς δρακιχὸς; μύ- 

“ σΘθ΄. κεμμμέειος, ἵν- 
σ) ὃς 259» 26. Ὁ 

τορος κιμιωφεοιχὸς 
1} 5. ἢ 

ς ὃ ιμμάφι Ὁ. πή- 
128 .Ὁ 

κα Ν᾿ παπκὸν μόριον τέο 
, ρ γε 55 τς ῆα 59 

34. Ὁ 
χολιχὸν σύμμα, 4ι.Ὁ 
λιμέϊ 49 οἱ κὶ ξελινέϊς, 

Ὲ , ἢ ἐυλινοὶ 74 
“γα πηγὴ ΙΟοΙ 

89 
ἔγποι; οἱ χῇ ἐμήν 

ἊΝ 67 

ξρε τειν ες γῆσοι 51. Ὁ 
Β 114 
ἐρεταγικὴ γῆσος 115. 
ῃ ἈΕ τ τ 
΄ ἐτανῶν πίει, μᾶνλλων 

Ὁ ἐρεηανῶν 41. Ὁ 
2 ζ9 οἱ ὕςερον χληϑὲν- 

Τες φρύγες 6ο. ὃ 
φῦ: 119. Ὁ 
2) 

»ὐμὼ γὴ (εἶγες. χὰ φρύ- 
55 οἱ αὐτοὶ 144 

; θλὶς διοὶ τ! ἀπήγξα]ο 
Ν᾿ 1.7. Ὁ 
Μή, ἀντὶ “Ὁ ἔυ- 
ἄγτειον 151 

ἰν ε 
ς 

| Ἐν 

ζὰ Ὗ δ 
"".-- 

“Α »"- 

χη νν ΨΥ ΎΎΟΥ 
ΤΙΝΑ 5. ἈΡΡΝ 

γελᾷν τίω γίω πῶς λέ- ξυζαν]- πέρ το. ἢ 
υζηρφες 142 
ΠῚ λιμω ΤἸ. 
(υ νου 

Ουοσα ζῶς λέγ) 86, Ὀ 

[δύρσα ὠκρφαύλεως τιγὸὺς 
ονομίον 35.Ὁ 

Βώκφρος ποταμὸς ΘΙ 

ΤΙ 

Ὁ Γαγγης ΤΣ Ὁ ἴ46. Ὁ 

1035 195. 201,3. 2.8 

γα Ύ7ιτις χῶροι ἃ 
200. Ὁ 

γαδειρᾳ “οϑεν ἐτυμολο- 

τ 
γουδειείσες πύλαμ Ι : 
ἘΠῚ ΤΠ, γαιειραϊ)ς, γω- 

εἰειραλ 6)» γαδερανὸς. 
ταῦτά ὅξι δ7.Ὁ 

γαδειεζται ὠἀνδρᾶοι “ἐπεὶ 
γαμτιλίας δ). Ὁ 

γᾶαι λέγον) οἱ χῶραι κεν 

167 

εἐγαλάτης,) ὠπόχλωνος ὑὸς 
15 

γωλεΐτωι ς φυρωποῖοι 3: Ὁ 
γαλὴ διαὶ τῷ αὐἰελαπῶτοι 

[19 
γανδῶς τὶ ὕπλωπῶς λέ- 

γάτα 191. Ὁ 

γορφμουες 39 
γλργοοί ται 2900 

γοιςροχγη μία, 1 12.Ὁ 

Γεγηϑότες χαρποὶ ἄς 
λέγον, τοὶ. Ὁ 

γιδρωσηγοὶ; οἱ χἡ γεδρω- 
σιαψοὶ 105. Ὦ 

γιδρωσία, ἡ ΔΨ γιδρω- 
σῶν γὴ [0. 

γῖτω 5,8 
γελωνοὶ 5 5» Ψ᾽ 

γελωνὸς ὃ ἀγίϑνρσος ἡ- 

ξαχκλῴος ὑοὶ 10. 
ες κοινότης παροὶ τοῖς 

ποιητοὺς 6, Ὁ 
τα μΡ μεν 

γίξας 79 
γνμανοὶ 527γ.55}171 

γέῤῥα 55 
γερῥον 198. Ὁ 
γάτα 55 
γετικὸς νόμος 55. Ὁ 

δ γεωγραφιχὸς νόμος 

γεωμε ῥεῖν, πὸ γίῶ μεἴδή- 
σα Ὲ τ; Ὀ 

Γὴ σφενδνῃ ξοικῆω 123 
γηλοὶ ι86 
γηρυῶν, ὃ χἡ γηρυύγῃς χἢ 

“γυρυονοῦς 113. Ὁ 
γύρως ἱξρὸν ἐν γωδείσφις 

38.Ὁ 
Γίγαες ὑφ᾽ ἡξοκλέός χα.- 

ποιπολεμη 56)76ς δὰ 
γιγο]}Ἔς. 79. Ὁ 
τὰ Γλαυχᾷ δι σωμώτων 
ὑγρὰ τῷ δοκῶ 183.Ὁ 

γλαυκὸς χα ἵππος» ποτα- 
μοὶ 131. Ὁ 

γλωχὴν, νος, γωνία 51 
Τόρτυν Θ᾽ πέρι- "Ὁ Τὸ κτί- 

σαΐ!θ- αὐτίω) 17.6 
γδξίω, νη» ἡ γρρτυ- 

νάώγυνὴῆς 19 οὗ. Ὁ 
Γρυπῶν χευσοφυλαάκῶν 

οἴκησις ΤῊ) 
Γυζωνῆες 151 
)υ «ψήσισι νῆσοι δ8 
γυμγήσιοι 1οϑ. Ὁ 

Δ 

Δαήμονε; 18 
δα, ἐλ» «ημεερ)ο; πα- 

οὶ βεϑυυὸὶῖς 145 Ὁ 



ἽΠΤΝΑ Ξ. 
δεῖ ἐγ." οδιδῶς πίοι ἱσοεία 3} 

τ 56. ο)δὼ, ἐλώτο χἡὺ ἄνω καν- 
“ωλμοίτω λέγνῷ θ: ἡ δαλ- λυρλύη ἰΌ.- 

μαωτέϊς οι δὼ πύϑεν ὠνόμαςοαι! 
εἰδολμιατέων ἔϑη πινοὶ ̓ ἼΡ. ᾿ 22}8 

“δωλματίας πίει [9 εἢιομύδειω, νῆσος 94 

οὐζλιμμον9 δελμί νιον, «έλ- 

μμνογγταυτά ὄξει 19. Ὁ 
δαναίδων πέρι [52 
“αγόσιος, ἢ ἢ δανόξιος γ4.Ὁ 

εἰρδανείς [99 
δωρδενία ΙΟ4 
εἰέρϑαν- 1ὺ. 

ερδανος 199 
α΄ 54 

«ἰρέίος " τοῦ νομοίσος σκύ- 
τοὺς ἠφέδισεν 129. Ὁ 

εἰχρέϊος τὸν βύαπορον ἔζευ- 
ξε 25 

δαρείς ὀδήγραμιια, ὧπι- 
πάφιον 190. ὃ 

οδείτης, «Φωρείς «ρωτηγὸς 
109 

«δαί τον» πόλις ἔγσοξος το 2.Ὁ 
εἴύφνη κὺ σδοίφγαι 169. Ὁ 
«αι χαρίωυοὶ 176 Ὁ 
Δέλτχω τὸ χάτ᾽ αἰγυτῆον 

447.193 Ὁ 
εδέλτοι 44: Ὁ 
ἐελφυμή 86. Ὁ 

᾿ δέρας χρυσύμανλον πόϑεν 
ἐμυϑόνϑη, 131 

εἰερχέξ οἱ 138 
ΔΗΛ πόϑεν ὠνομώϑη 

1049 105 

Ειλ, ἐἰκίγη7Θ- ποτὲ ὅ- 
ΤΟ Ι- ὃ 

ἤλΘ. ἀπτόλλων Ὁ ἱεροὶ 
, 87. Ὁ 104 

δῆμος ὠκτὴ 103 
δοιμοκίδης όο Ὁ. 
εδιιοϑέγης ποὶ ἔφυγε ο8 
εβηιοκοίἐης ἜΣ 5 ὁ 
Διαγόρας ὃ μύλιος 1ςό, θ 

«παίφων εἰς νῆσον, ἤγρυ» 
ἀποπλέειν .115- Ὁ 

σδ)αφυὴ, ἤ ἤτοι ο(σμιὴ τοοιὃ 

«)οικήος νῆσοι δύο, χοτά 
ψγος οἁ. Ὁ 

εδόγυσος πύϑεν χαλεέῖ ταὶ 
149 

ογόνυσος «οὶ τί Θυχος ὃ- 
νομάώζετω τ15.Ὁ 

δφγόνυσος σιυοὶ τῇ ἐείξομος 
ἢ ἐριρεμότῃς ΕΜ 

δεορύνυσος εἰς οἶνον ὀμλαμ.- 
(ἀνε τοι 134 

δδούγυσι Θ᾽ οἰκεφὸὲς διὰ τί 
ἐλέγετο 5. Ὀ 

εδγόνυσ Θ᾽ πῦϑεν εὐ. 
λέγετω 13} 

ξιύνυσ  σόύϑεν χαλᾶ πω 
μηξφφεαφὺὴς 202. Ὁ 

ε)ύγυσ Θ- πόϑεν εἰφῳ φιώ- 
τῆς χῳλῶ τῶ ὃ 115.Ὁ 

173. ε 
εγόγυσίΘ- πόϑεν λέγετε 

σας ἀζιος [90 
«δρόνυσος ϑηξαῖος ἱνδὲς ὦ- 

λέσε 202, 202. Ὁ 
εὔογύσε ϑηξαίε εἥλαι 

113. Ὀ 202 
«δγονύσῳ «)χὼ τῇ ὦψνυ [χα :- 

σελϑν7ο τι μυςήοιᾳ 

[15 
εδγογισιοιχοὶ γεξοὶ δὲς τί αἰ- 

νίποντω 134 
δοὸς Φωέδωναΐς μαντέϊον 

“οὐ ἔξ; 83. ὃ 
ε)ὸς χλαεία μαντέϊον 87.Ὁ 
διοσκεοὶς 135. Ὁ 
Διιωὴ ταῦ 1ο8. Ὁ 
Δοκέμειον 1.54.8 
οδλοίκος ϑρᾳ κῶν ΠΑΡΑ ΟΣ 

εἰορύλομον τὸ χὶ νλδβχον 
κὦ “δρύλλειον ̓  ἴοϑ. ὃ 

ῃ 

ϑυρατέος, ἤγυν ξύλινα 
154. 

Δρφίκων τῆς δίρκης φύλι αξὶ 

δρέπανον 
δοφιμύτις, ἤτοι γλυχί 

τι8,.8] 
Δύρις χα βαρξάρες δ' 

ἶτλας 13. 
δυῤῥάτχιον - 
Δώεων ποταμὸς Ἷ 
ευδωγαίς «δὸς μαντέϊ 

83. 

δ. 
αἱ 

9 δι "“᾿ ὦ 

εἴν δώνη 
ἐωριεις 150, 155: 
ἥ «ωεὶς ἡ αὐτὴ τὴ αἰολ [ 

«ῶρος 155 

Έ, 

ΕΓ ὠποζαλλετω ἔν: 

Ἔσεϑ λοῦ» ἤτοι ἔδαφος 
Εἰαμβυὴ ᾿ 
εἰδοϑέω 47 
εἰχόγιον τό!. 
εἰληϑύ ας απήλωμον ο8 
εἰλῶτες 7ι, τοϑ; 
εἰ εαφιώτης διόγυσος πόϑ 

λέγετοι 171 

ἔρω τ 7 

εἰς φεόϑεσις 9 
εἰσαψέχειν 
Ἔκ γυικὴ δυμτεῖς 7 
ὩΣ εἰντὴ Κ᾿  ῷ Ἵ 

ἐχῴςη, ὐν Τὴ Τὰ ἐχῳτέ 

γό, 1 
ἐκξάτανα, Ἷ 
ἐμτείσγα Ὁ ὅρφα, ὑ ὄξιμ 

! χροὶ ῇ 
"Ελαμον 
ἐλέχειν 
ἑλέγη γῆσος Ἢ ! 

ἑλέγη (Ὁ πίω Ἰλίε ἃ Ἶ 
σιν εἰς ἑλέγίωυ νῆσον, 
“πέξῃ ᾿ 

[ΠῚ 



3. Ὁ 
86 Ὀ 

ἐράνων ὀδόντες λέγν- 
136 

μῶν περσιχαὶ ἀν 
136 

Ἐ γε "νὸς 174 Ὁ 
ἊΣ 

[: τοὶ παφλογονιχοὶ 10.Ὁ 
αυ]ῷ ἐμὸς σὰ τὸ ἵδρυ- 
᾿ αι ἐν γαιδείξφις 88. Ὁ 

ἐγγᾷ "πὸ 12 Ὁ 
Ἰξυχωυῖς ξήι  Οατι ι 

γαφροφὴ; οὐ μία ῥήτο- 
ἡ ἊΜ 133) 1δό 

170 
ΟΨΙ͂Ν πἱειή γηήσις 
ΨῚ 188 
π' ΙΑ 170. Ὁ 

ηρεφέϊς φοίγιχες 183.Ὁ 
ἡ τέιμοὶ 
πίδαμνος 

ἐπιζεφύειοι λοχροὶ 
λέκτητος φρυγία. 
πρδρίδῃ πατεὶς ἦν ἢ 
φαιτὸς 18 

Ἰς σφ ὅρος 15 
ἼΡ 9 ολύκι Κα 

ἢ ἡ ἐπ]άπολις, 
᾿ἀπλόϊοφι λιγύων πνὲς 
᾿. 15.Ὁ 
ἀπολις Δ45.Ὁ 132.Ὁ 

ΕἸ ἀπολις; ἡ εἰρκα δία με- 
-- 'σερον ὄνομα ὦ ἴσοι 

45.Ὁ 
)απολὶ τοι ΤΌ. 

ἐρεμίῶν γῇ 32. Ὁ 
ἐρε, «γὸς 59 
ἐρηφέσδα τοι 66.Ὁ 
ξρί ρφιμος,. ἢ ἐειξρεμέτης 

εόγυσος “ρεὶ τί λέγετον 
115. Ὁ 

ξεισμώρᾳ Θ᾽ ζά Φο 150 
σὺ ξογύγιον λέγεται ἋΣ πλή- 

ϑιωπκῶς πὲ ἐρκυΐ 
ό;. Ὁ 

ὅρμος ποτα μυὸς 153 
ἑραοῦ σεσῦον 146. Ὁ 
ἑρμώνεοσοι 56, Ὁ 111 
ἐεύϑεια ΤΙΣ 

ἐρυϑροὶ ϑείλαοσστοι τον 
εἴρηται 9. [24 

ἐρύϑεας Περσέως ὑφ Χο" 

τι τινας 9 
ἐρυϑραὶ τόιϊ. Ὁ 
ἐρυϑρο βασιλαδς 9 
ἐρυθροῦ βασιλαῖς, ὃ ον 

ἄλλοι ἐρύϑραν φασὶ 120 

ἐρυϑραῖ θ᾽ “πόντος 7. 8. 
ἐρυμάνϑιος κάτοθς 79 
ἐρύμανϑον ὁρθς "ὃ 
ἐρωτομανγία 7ο 
Εὐάζειν 133. 
εὔανδρ- ό3. Ὁ 
εὔξοια 10321 Ιό57145} Ὁ 
εὔξοισιμ εἰσὶ πολλαὶ 912 Ὁ 
ξζυδείελοι νῆσοι ὑχαν, 
εὐζωγος ἀνὴρ 178. Ὁ 
ἐυήτειοι σινοόνες 197. Ὁ 
εὔ(Θ- διύνυσος πύϑεν λέ- 

γάτα 133: Ὁ 
ἐυνύμιες 48 κιϑαρῳδοῦ ὠν- 

δριεὶς ᾿ δγ Ὁ 
ἐυξείνε πόν76 πέει 27. Ὁ 

28 
᾿ς ΒΝ " Ὁ ἃ 
φυὰν, ἢ εὖ ἂν 134 
ζυοὶ; ἢ οὗ οἱ 133. Ὁ 
φυσὶ [ βάκνβ 1, 
ὠυοὶ ἐυῶν ΧΕΣ 

ἐυπαλὶνος ὁ μεγαράϊς ἐρ- 
αἰτέκ]ων 1 οὗ 

», 

εὐ εὐτος 92 
ἐυρυμέδων ποταμὺς τόό 

ἐυρώπης πέρι εἰ; ὀλίγα 
2.Ὁ 49 

ὡυρώπηγ μέρος ὴ ἐυράπης 
32. Ὀ 

ὀνρώπη ἣ χώρᾳ ὑπὸ τίνος 
ὠνόμιαςοῖ 329 49 

ουρωπὸς 49.Ὁ 

ουρ ὦταις μεοσήγιος 77. Ὁ 
ἐυφρο της 1785 18ο, 

18: 
Ἔφεσος γαμὴ 156. ἢ 
ἔφεσος “όλις 10. 
ἔφυξᾳ 8ο Ὁ 
ἐφύφης ϑαΐλασσες 10. 
᾿"Ἐχιναίδες νῆσοι 84 
ἝΩ, τὸ ἀνα δέθωμε 186 

Ζ. 

Ζάηαροι 55 

ζά χλῆ -8 
ζάμολξις 55. Ὁ 

Ζάε, 173 
ζώς ἐεισμοίραγρς 159 

ὃς σινωπίτῃης 7 
ζώς πϑ σίας. τὸς 
ζερύειον ὅρος, τὸ καὶ ζέ "ὦ 

Θν 67 
ζέφυξος γό 
ζέφνεος λοχρὸς 7 
Ζικχοὶ, οἱ χὴ σιγοοὶ 129 
Ζύφος, ἤτοι ἡ ὙΠ ̓  
Ζύροι 

Ζώνη δρωχκεχαυμδδη τῷ Τ᾿ 
ζώννυμωι, ὅϑεν τὸ εζῶ ὡς 

172 

Η. 

ἘΕῚ ΠΣ “5 ψιλῆτωι 
"ϑοῦ 

3 ΄-ὖ ε99ο “- "7 

ἡλέο!.» οἱ πὸ τῆς ἤλιοος 

ἤλεκϑος βορυϑενίτης ότι 
ἤλεκβῥος συμπαϑδῶς ἔχει 

τρελς τύιὸ σελίωυδην 53.) 
όι 

ἠλᾷ- 



ΨᾺ ΑΥ̓Σ ον ὅλο ἀμ 
ἠλέκβε δάκρυον, Ὁ ΤΠ ἡ 

λεκβο: ..52.Ὁ 

ἡλιώσων αδεὶ δ Τὰ 45 ἢσι- 

δευοῦ ἀδελφῶν "3 

ἥλιον «δεαπὸτίω ὠπιγρ9'- 
φον)οἱ υμαιοσοιγέ ται 139 

ἥλιος ῃ σημαίνει Ὁ πλήθυ- 

πκὼς Ὁ. ἢ 
᾿ 

ἦλις διαφορεῖ τωι χα τὸ 
νόμωι, “7180 

Ἥρξεο; “ μιόμινον 3). «ιή- 
ν ΤῊ. "ἡ δια τί Δδ.Ὦ 

ἡμερονύκτιον τό. ν 
ἡμίονοι αἱεὶ τω ἦλιν ὁ γί- 

γνον.). “ὃ. Ὦ 

ἡμωϑὸν Ὅξος9 "ἃ ἡρμιωσιεὼ 
Ὅρηῃ 130. Ὁ 2οο,20 1. 

2593 Ὁ 

Ἡνίοχοι, 125 Ὁ 
αἱ χεέϊς ἥπειξφι σοϑεν ἔ- 

λαίον ὀγόμωτα ό.3Σ, 

ἀοὐ 
Ἥρᾳ πελασγίαῳ το7-. ὃ 

ἡρόχλφα, 147.Ὁ 

ἡρόχλειαι σῇ λα ι2.Ὁ 
ΙΔ. 123. Ὁ 

ἡρφχλειον τὸ καγωξικὸν ςὅ- 

μα 4 
ἡφοχλει δα ᾧκησαν ποτὲ 
τί σαιρ δὼ 89 ὀ 

ἥρῳκλέος πίοι. 1.8 
152. Ὁ Σοῦ, 203 

ἡεοχλὴς ο6η6.,0. ΓΤ: ὺ 
ἡξακλὴς βεϑοίνας 68. 
ΚΠ: οὐδ γέτης ὃ. 1. δ 

ἡεφχλὴς δηζαν ὁ δ ὃ 
ἡραχλὴς πίει. 115. Ὁ 
ῥφοιελὴς χἡ δ)όνυσ()- τίω 
ἰὼ σἰεδληλυϑότες ὃ ἕως 
τερμόνων 15. 

ἡφφκλῆς τὸν εἰς Ξ δε ἀνὰ 
. ἀνήγαν 148 
ἡροχλὴς σδ)οὶ τί χαταάχαυ- 

ϑεὶς λέγε παι ὅ 5. Ὁ 

ἡξαχλὴς τες οἱ κα ζόνει ἐν 
γῆς σίας ἐφυγαδιοσεν 

126, 

ΠῚ ΝᾺ 5. 
ἡφαγλὴς τοῦ γίγαγ]ας χῳ»- 

τεπολέξιμησεν ὍΙΕῚ ΕΒ 
ἡροχλὴς τὼς βύσς οἐἰπόλα- 

σέν ΤΣ Ὁ 

ἡξοχλὴς εἰς τίω) ἐρύϑειων 
ἔπλαυσε ΝΣ 

ΠΣ ἡεσυλὴ Ζά)ς ἐπήμυνε; 
λίϑυς ἄνωϑεν ὕσας 

ΤΟ» Ὁ 

ἡφαχλίος ἱερὸν εἰ χὲν ἡ ϑώ- 

ὀεῦθέ ει ἈΡΕ ον: 
ἡραχλίες σήμον τὸ 

ῥύπαλον. 203 .Ὁ 

ἡφαγλέας σῆλοα 2.153: 

ἠειδανᾷ πέορι σ.Ὁ 52»55 
᾿Ηραμςία, πόλις [3 
ἡφαιςΐα ἢ ἡ ἀγυ θ᾽ 43.Ὁ 
ως; συμαάνες ὃ, 44:Ὁ 

ἠῷ Ὁ- πόνῇθ- 758 

Θ. 

Θάλασσα δὌιυϑδύμη πῶς 
φαάῤνεταλ 20 

[Ὁ] 2 

ϑρρλῆς μελῆσι 156 
ϑωλῆς ὃ ἢ μιλήσιος ἔράσετ τ- 

τὲ τὸν ἄλιων Κ4 7 Ἶ ὃ 

ϑοίναος ἄεισος παρ τοῖς 
μμαοσειγέταις 139 

ϑανώτε ἱεσὲν ὧν γασδείρφις 
8.8 

ϑεῦσος νῆσυς 102. Ὁ 
ϑείσος, ποσειδῶνος ὑὸς 103 
Θεοϑδέκ]ης 161: 
Θιεοθυσίς πόλις 132. Ὁ 

ϑεοειοὴς 181. Ὁ 
εκοδεες 113 
δέ πολὶς 170 
ϑέρξᾳπες, ἀντὶ Τὰ ϑεροῖπον- 

“τς ςδ. Ὁ 

ϑερφίπο: ες (08. " 

δεριοπύλαι πύϑεν ἐκλή- 
ϑη ὃ 

ϑέρεω πύλαι λέγον ται α 
πύλαι ἁπλῶς 7 

ορμώσδων κα Ὁ 141, 7ῤΔμῖ. 

1[16:Ὁ. 177, 179. Ὁ 

ϑερμώϑων δευρὶ τί ἐγυά; 
λέγετοι 

ϑερμώδων, πάξα, δ 
μαζόγων 

ϑεσαφρτία 
ϑεοσυλία, 
ϑεοσαλονί χη ἢ κα 

λογίχεια 
δεηαλὶς 
ϑεη αλοὶ αὐδὶ πίω ἃ 

κίω) ἐμπειοίαν ὩΖ 
τολ δ: 

Θήζη 

ϑηξῶν πέρι ". 

ϑήφο, δ αοῤ ων ΝΣ νἱο 
μία 

ὃ ϑήρας εἰς ̓σίω κυρίαι 
Χποίχίαν ἔςειλε 

ϑησαϊὸς 
Θίζα, 
Θοῶνγες 
ϑύλῃ νῆσος 
ϑξριοι 
ϑεριομοίεις, 
ϑριῦγοι, ἢ ουῦνοι 

ϑοώτερθς.» τάτχέοιν ὀξ 

9 
Θρῴχῃ εἰσιαγὴ 
ϑρῴκη γύμφη, 
“ρακη ὀρεινὴ 

λιξυῃης νύτιω 
ϑρφκήσιον ἘΝ 
ὃ ϑρῷξς ὠμσυυομφεσεως ἢ 

θρᾳκῶν πέϑι 10, 
ϑρῷκες πολυγυμομοι. 
ϑρᾷκες τί δηογύσῳ ἃ δ 

χϑὶ 
ϑρῶκες ἐυρωποῦοι 
ϑρώκια ὃ ὀρή. 
ϑρῳκικὴ π  ωι.ὦ 
ϑρακιος βόασορος 37. 
ϑρηΐκιος ἄνεμος 
ϑρὶναχίας πέρι. ἢ ταὶ 

κίας 84. 
Θύως 6455 σιχελ χὰ, 
τοις ός.6 ζ- 

τ66 



148. Ὁ 

153. Ὁ 
149. 153 Ὁ 

Ἐκ". 173. Ὁ 

ὕρσοι 57. Ὁ 1447 174 
Θωονἧπε λίμηι 18ο 

Ι, 
᾿ κι 

τ ΟΜΝ ὧν Τὶ τὴς εἰ εἰϊ-- 
ἔν τισι [51 

᾿ἐαξαρΊ ς ποταμὸς τὰ ΓΝ 
ἢ εαΐ ὃ ἐπώνυμοι οἱ ἰά- 
οἰ χυλὰ 72 
5 ̓  2 

ἰάρξα; 35. Ὁ 
ἰὼ! αὐτή ὅδι τὴ πέλομᾳ, 

ὠτϑίδε ὃ 2,155 

χα 

ἼΣ 

σις ἡφρόεοσα 
᾿ τοῖς ὑ σα τύεοσει 10. 146 

κ ρω; πέρα χαὶ Ἰφηεζας 

ὩΝ ή 51 Ὁ. 133 
ἥρες ᾧκησαν ποτὲ τω 

᾿ σαρδῶ, 89. 
Ἷ ρῶν ἕῴα, Ὑἢ ό 

ῳ ἵ ἢ ποτ ῥῶ πίοι Ἂ 

οία, βύρσῃ βοὸς εἰχά- 
ὅς τα 29. Ὁ 51. Ὁ 
εἰα, ἡ ὸ ἱαοινία, δ1 

ὅρος 97 
κὰν 114 
οὺς “ὶς πόλεις «δ)τὶ Τί ὁ 

18 

κίον σίλα[Θ- 8.5 
Σοῦ, 1Ζ2ο. Ὁ 

ὙΡΎ τ᾿ Ἕν 7) ιν 

ΠΙΝΑἝ 
ἢ ἴχῳρος γῆσΘ- 1039 

120. ὃ 

ἱκκὸς, ὃ ταρανῆν Θ. ἰαδὸς 
εν ψ ῸΝ [ω .79.Ὁ 

ἐκόύμον ΟΥΤΙ σὰ εἰχόνιον 
151. υ 

Ἰλάσκς Ὁ) ἐφροδίτῃ, τατέ- 
ς! ϑερῳπούεταα τόο.Ὁ 

ἴθ. 15 
Ἰλιοσὸς πυτα μοὺς δΙ 
ἴλλυρες οὔ. Ὁ 
ἰλλυεὶς Ὑ ἢ ἰλλυριοὐ πα 

ρώγυριος Ι9. ̓  
Ἰλλυεικοὶ θη 54. 131. 
ἰλλυειὸς, ἡὸς κάδις 19 
Ἰλλυεκοὶ 75 
Ἴμαλον 125. Ὁ 130. Ὁ 

: 2.3, Ὁ 

Ἱμέραμος» ὃ ἑφμῆς 103 Ὁ 
ἵμέρρς" 102. 103.Ὁ 

Ἰγοὸς γτοτοιμὸς 1935 
201. Ὁ 

ἰγδῶν πέεν 203 Ὀ 
ἰγϑδοὶ τιῷ δεονύσῳ κάτοχοι 

115 
ἰγδῶν γῆς ἔπων. 158. 

Ιοό 
Ἰνοσκύϑτα 193 
Ἰνεδηχὸς πόν7ος 8.ὃ 
Ιύγη; ἡ γίζα κῳλένται 

ι8 ὃ. 
ἐώνι). ἀνὴς Ἰλλυὸς 15. 
ἰόν Ὁ κόλπϑς 17575 
Ἰϑοαλοι 167. Ὁ 
Ἰάπολις 170 
ἰσοινανὸς 1Ρ. 
ἰαοῖνθ᾽ ὃ βασιλάϊς 10. 
Ἱππημολγοὶ 55 
ἱππούώμ4α 192. Ὁ 
ἱππυλύτης ζωςὴρ ι26. ὃ 
μῆροι [57 
ἱπσόλυ]θ- 152 
ἱππύποδες : 55 
ἵππος χὺ γλαῦκος, πυτὰ- 

υἱοὶ ἼΤῚ ἡμην 
ἵπποι ἄγριοι λάυχοὶ 

201, Ὁ 

ΝΣ χὰ, χν.. τὔτ μάλ). ΧΑ Ἶ ΩΝ 

Ἴρις ποταμὸς 147 
Ιῶ μος ὁ, 6. το, γ6 8 

ι2ο.Ὁ 152} 124,.133 
ἰῶιμὸς τῇ κυρίως συλοὶ 

6. Ὁ 
᾿ἰῶιμοὶ δύο ό 
ἵσις [70 
ἰσμιαρος, πόλις ϑραίκης 

21. Ὀ 
Ἰσμαρίθν ἱ ἱεροὶ (ὦ τῷ ὡ- 

“πόλλ. ὠγ» 8γ.Ὁ 
ἱσμαοικὸς βοῤῥᾶς ͵ΟΌΣΙ 
ἱσοφαρίζειν, τὸ ἐξ, σὸ ὃτα 

ἰσπανία χὺ ἰξηείω ἣ ὡγτὸς 
Τῷ ἰξηρρς ποτομᾷ Ἐξ 

« γωγύμως ἐλξγέ]ο 
ἐασοῦ τὸ 

Ἰοσιχὸς κόλπος να ἔν 
ιὃ5 

ἰοσιχὸς κύλπος, ὃ χὺ πειμ- 
᾿ φύλιθ-. Ιόᾳ 
ἐοσικὸν πέλα Θ᾽ τὸ παμ- 
ἣ φύλιον 163.Ὁ 
οριεψοὶ 156 
ἴσος 53. 55. 201 
Ἰταλία. χιοσῷ εἰχάζετας 

29. Β 
ἱταλοὶ, ἀπὸ ̓ταλ τινὸς τό 
φιήσεια 56. Ὁ 
Ἰχϑυοφαίγρι 194. τογ.Ὁ 

80. 

τόά. Ὀ 
χα μιν ἥφος οἰςρως 

ὑπες 25 
19 ὕςερον ἐμλήϑη Ἶσις 170 
ἴων δξόϑος 81.0 155. 
ἴωνες ΖΑ Ὁ 82, [22 ὃ. 
ἴωγες ὀγλου" Τὸ ποτὲ οἱ 

, ὠηιοὶ 1.0 155 
Ἰώγες πῶς σμμματίζοισιν ὃ ΕᾺ 

γύμωτα Ἡνοὶ 29 
Ἰωνίᾳ 8:. Ὁ 
Ἰωγί ων γήσων πᾷδι ΤοΊ. υ 

Κ. ΚΞ 



ΓΑ ΝΑ Ξ: 

χανωξικὸν ξόμα 2 Ὁ 41.Ὁ 
Κ'. 48 

Ἂς ςς χονωξισμὸς Ἃ4 
Κάρδειροι εὔλμεόψες οἱ Χ Χο- χοψωξὶ πὰ ξυφῶσι 10. 

φυξαντες τὴ εν ὃ κάνωξ Ὁ «όλις 3. Ὁ 
χαξείφων ἱεροὶ ἡ σείμως κάνως Ὁ. ἀςιρ 10. 

ϑρῴκίαγ ὡς ἣρ χὺ ἡ ἴμ- 

ρος 1029 103: Ὀ 

χαϊχαλύων, ΤοΤέσι Ἀν 

ὑπ 

χαδιμεία, ἡ χαρχιδῶν ὧνο- 

(κί δὴ 35..9 
χάθη 155.Ὁ 

᾿άθμετύμεθ᾽ 75 
χα ὅσιοι 138 

χκαϑείτηεῶς 174. Ὁ 
χαινὴ πόλις 35. Ὁ 

χῶσαρ ὃ ὡπιλεγόμᾶσ- 
ϑεὸς 115. 

χῷσαρ ὃ ὠπιλεγόμδν» 

ϑεὸς τί κουρχηδόνα ε- 
Ρημωδεῖσειν ἀνωρϑώσε 

35. Ὁ 
χακκοίξη ἢ ἡ χαρχισδωὼν πυτὸ 

ἐκληϑη 35. Ὁ 

χοκοξεινύτεξος 138." 
χῳλαξοία, 73 
χαλαζροὶ 72 

χαλώμινα, πλοϊώ 107. δ 

κάλαμος ἀφρωμιατικὸς [Ρ. 

κάλαμος ἐρυϑραῖος δ) τ 

λέγετω 10. 

κάλαμος υωξης 173 

κάλαμοι 197 

κάλαμοι Ἰνδιχαὶ 173.Ὁ 
χρλαοθια νῆσος ογοῦ 
κώλης ποχαμὸς 149. Ὀ 

κάλπη σοῖς Ἑλλησιν 
ὠλύζῃ χαλεμβθη 12.Ὁ 

χῳλύδγδι νῆσοι ΤΟ79 109 
χαλύδνιον μέλε 107 
χαμμάραι 1232} 
χρια οι δα πέρι 15. 
χαμ(ύ σης 45 

καίμειρος οϑ. Ὁ 

κάμιέξθς 10. 
χκάν πανῶν πίοι 6ό 

χονώξε Τῷ χυξερνήτο ϑεί- 
να]: ΤΌ. 

χασπποοόχοα 145. 177 

κα πε ποίθοχες 147.Ὁ 177 

κατ ποίρίοχες λόϊκόσυρϑι 
145.Ὁ 

χα ποιδοχί 177. Ὁ 

κα πποιεοχία, εἰς πυλλὲς 
παπποιδοκίας δ)αμρέϊ ται 

22 
καπποαϑοχία κριλμαγίωὴ 

167 

κασι ποιοοκίῳ, μεγάλη» ἡ 

φεθς τύφῳ χῴτ- 
πασοκίώ 177. Ὁ 

χάππαδοκίω φϑὸς ΐ πὸν- 

τῷ 10. 
χα τύη 66 
κάπυ- Ὁ χεωὸς ἐχῶ

νυ- 

μΘ᾿ ἡ κῳπύη 10. 

κάρᾳ ὠυρώπες 113.Ὁ 
κάξομξις 78,79, 147 
κᾷρες 150. 

κᾶρες ἀκρύχομοι, 183. Ὁ 

καᾶρες ϑρίωητικοὶ 148. " 

καεικαὶ ϑρηγωκῊ αὐλήν, 
τα 

χαρ κί ι18.Ὁ 
καρμανία 192.Ὁ 

χαρμαγὶς 120 

χαρικαγοὶ 10; 

κά οἱ (γὼ ] "6 

Τὴ χαρπεζϑῳ ἐλυμήναντο 

ποτὲ οἱ χαγωοὶ ο 

χαρυςία 103. ὃ 

χαρχησδογίων πέρι 141. δ 

καρ χηδογιοι ᾧ ᾧῷκησαν ποτὲ 
τίω σαιρ εδο 90 

καρχβοογ πέρι 35 

κασίω 173. ὃ 

κασιαμὲὶ ὑφάημα 48 

Ὡς 

κάσιον ΠΣ ἴδ 1 

χάσσίας ϑαλαάξοσης,ς π 
11, 136.Ὁ 137 

καΐαστοι πύλαι. 8ό,1 
κάσπιον πέλαγος 

κασι. κόλπος, δ΄ 
,Ἀανίος 

κάαστοι 127 

χαοσιτεθι δες εέχῳ 

113 
χαοσίτερος ἔ 
κοτε ροχβίζω 
κατα ρῶξα Ϊ 

καταγιάψεῶς ε 2 

χατοιχλυσμοὶ Τέοσαρεςι 

γκίλοι 10] 

χῳταρῤῥακτης ὑρνεῦν Τὶ 
τῶ δες ναλξτω 4 

χατοι ῥῥάκ 4054 
χα, ται ῤῥώοσειν 4 

κατεναντίω» ΤοΤέσι 1 
πκχρὸ ἥ 

χαπ]υσίζειον [54 
κώτωνι! χξὶ ἿΝ καισαρϑ 

νασα μῶγες συμηγν 
στωΐὔο , 

χυύχῳσ Θ- τη8, 13 

καύχασίΘ' «πεοφιυνϑέω 
καΐχασος ἐρυϑραῖος 

13" 

καχᾳσος ἰνεκὸς 
κρλχρσον ὅρος "“" 

καύνιος ἕρως 107 

καῦνος καείας πόλις 

ἡ χρῆνος δὴ ἰωγίδων 
σῶν μία 

κῦρος οἸὲ 
χαῦορά τε ϑέον, σὺ ὃχ 

φρίον χαλ χα οὶ 
146.0 1 .8 

Κεξροατα 8 

κεκρρπίοοα. 
κέκρφαος πέρι γεν 
κελεωνοὶ Ἰνδοὶ . 207 

κελαρύζειν ᾿ς 86, το 
χολσηγὴ τ κελΊ ζιιωὴ 14’ 2. 

κελτο 



γε: γὔε τὸ Λα λαγόνος 
ι ὅς. Ὁ 

“ ξχάλειτο ἡ χγῶδ- 
93 

144..}Ὁὃ - 

ΠΙΝᾺΑ Ξ. 

Κίαν» ποταμὸς. δ 
᾿κιξύξοι 
κιϑείρφι τί χορόος: ΚΑ εἰς 
τ ΡΕϑη ἐν 122. Ὁ 
κιλ(αργὸν πεδίον ..158. Ὁ 
κίλικες δδ,155. 162, 

Ι64ς. τ6ό 
κιλιχία τό3.Ὁ τόλ.Ὁ 

κίχλω ἱεροὶ ἰωἷ΄ Ὁ Απόλλω- 
ὁ γὸς (Ὁ τον 8 

κιμμέριθ- ποπομὸς 26 Ὁ 
εία; ἐχλήδη ἢ κύφρος κεμφέξιοι 39. 599 11ό 

δ ἢ 120. 144. 148, ις8 
84. Ὁ κιμωλία Ὑ  “Ἰοό- 

για δουμοὶ φό ἡ χίμωλ Ω βΙΣ ΤΉ, 
ραύνια ὄφη 75»131.Ὁ “ δεῖν 

ἀρς. 81, .άδ γαννδμωμον 173: δ 
ἴζεξρε σγὰ τ χαλχεόφω- χι κινώπεα, τὰ γ6) 
οἰ στα 148. Ὁ κίοι, ἡραχλεες ἐκγειτὰ 

1. ὧν ἡ χύξᾳ κέρ- προ, ἐρη 
ς λέγε) 120. δ χί» πόλις .10, 
χοργεατιῤν ψῆσος κί» ποταχδςν Ὁ ΤῸς 

ἵ τὰ Ὀ εκ "ἃ 5 κἰρχοῦνον στεδ[ον πόϑεν [32 
λϑᾷ χίρχη Ὁ ὅο..132 

κα λέγεται κα κόρυς χιοσὰν ΡΟΣ ἘΣ ΤῸ 
 ὙΘΌΘΌΝΒ οὐ ρδησὴν᾽ εἰστ' ἐς σφι ὉΌ 5 [0 

μα δὰ ἡλιώρβὴ ἣν» κιοσιαψοὶ 155 
ὶ κίσσιοι 19᾽.Ὁ 

χι δύο 1 κιοσὸς ααμφυλλος 114. Ὁ 
χ 3 τοί λέγον!) κα θχές- 

' ΒΡ ; ἘΝ 
κῷ λαμ 
μέρ διδερὺ κων μρβοίοίά 
ἂν δὺ - ΧΆ 

οὖν ΜΕΝ ἀνα 
13). 

ς χρειμαιςὸφ, τὰν ἌΡΗΝ. 
ὦν 180. 183 

: ἐπμδ; Ὀ 

ΣΟ 7 
δι: ἣν Π 189 

μρίες 14.3.0. 183) 
ΐ νοὶ 189 
υὐρφωχιχὸς ποταμὸς 

1} γἹ 86 
διοσοὶ πολλοὶ 85. Ὁ 
ᾳ Ῥ 

χίων ὅρᾳνᾷ ὁ ἀτλὰς 153.Ὁ 
Κλαρίς Διὸς φουεὴν 

87. Ὁ 

χλαῖρος ἱεροὶ ἰω 7 ᾿Απολ- 
"λών: ἐς ὡς 87 

χλάρος πύϑὲν. ἐκλήϑυ Ὁ, 
ἀλέν δες ' 186 5 

χλειτομο χε {δ ὀηαξ μιν, 
γξως πέρἐν 35. Ὁ 

χλεορᾶδης . 1οσ, Β 
χλοκοτιγίτζα “4. Ὁ 
κλωζίον 198. Ὁ 
Κνημὶς ὄξος ἘΛΣ 
χγημῖ δὲς 135.Ὁ 
Ἀγημοὶ 10, 
κνημοὶ ὅρος 1.53.0 
κνωρσσὸς οϑ. Ὁ 
Κοίλη σνέία 167. Ὁ 

κοιλύσυξοι Ι 77: μ 
κοιρανία.» ἤγρυμ κυρμότης 

[ θα αὶ ὦ κ τ: 

γοκκης Ὁ οπιχλύϑει!ς πο 
ρείσεικ 46 

κολοοσει ες ἐχῴλουνπτο οἱ 
ῥθ)οὶ οο. Ὁ 
ΚΗ ἡλίς, χάρ]θϑθε 

“ἔργον πον 
κόλπος μέλας ΙοὉ 
κύλγχος Ἔα ἢ ἃ 868 
κόλλοι 95. 121 
κόλχων ἢ 185 

κολῶνακ “8 
χολωνεία 29 
κύμανα; 722. Ὁ 
κομμενγίωυὴ χωππαϑοκίᾳ 

Ῥό7 
κοραν σποχὸς κύλπος" 84 

κύρχυρῷ, ΧΕγ..) γχαὶ ἢ κίρ: 
,εῷ ᾿ οὐ. Ὁ 

κύρος ποτὰ ες Ι9Ὶ 
κύρσει, αἱ δ᾽ ὁρέων χορυ- 

φαὶ ὃρ 

χορσὶς» ἢ κορσί χα, 10. 
᾿ κορυξωνπῷν το4. Ὁ 
χορυξάντων μυςήριωα ἴὉ, 
κῦρυμζοι 15 
κορυνηφύξϑε 1ο8.Ὁ 
κοτινᾶσει 8 
κοτυωξὰ τς 144.Ὁ 
κακεοσὸς ᾿ 132. 5 
κεράλιον ῖ 99 

Ἀαρῆτες ρῷτοὶ μ; τοὺς 
ἐγεδύσων)ο χαλκὸν 

145..8 
Κρόίγος, 1725.Ὁ 1όο 
κρφίδις όρ, 79 
κεανα) ποϑὲν ἡ ᾿Αἡικὴ 

Ονόμαςοα δι. 
Ἀροήτη 97 
κρηπὶς 61, οἵ 
κρὴς, ὁ κρήτηξπώνυμοος 97 
κρή: ἥᾳῳ πορϑμὶς 16. 
κρήτη .98. Ὀ 1πό ᾿ 
κρήτας φησὶν ὃ ποιητὴς ᾷ 

13.Ὁ κρήτζωυ 
Ἀ 07)" 



179 
1οΟΟ. 

κειὸς εἰνὴρ οἡυνεῶος ἀθλη- 
τὴς αἰγινήτης ἰδ" 10, 

κειὰ μέτωπον 17:.Ὁ 
28. 9. Ὁ 

κειοστῶ)- κόλπος, 67. Ὀ 
κειτίς κτίσμα, ἢ σιγῶπη 

. 144 
κρόίσος 156.Ὁ 189. Ὀ 

κρόνι0- πόν]Θ- 75. 8. 
ΤῸ 7} ῦ 
68. Ὁ 

. βιρητικὸν ππολαγὸς 

κρϑτων ζωύφιον 
κρϑθτων πέρι 
κφϑτων [ὦ το εἧ ἡ τῷ ὕγει- 

νότωτοι ξἤύοντο 68:0 

χρυμιώεξεις ὄχθαι ϑερμώ- 

δόντος «δ τί γῳλουν το 
.146 

πρύςλθ᾽: μετωγλώτὸς 

χρύςαλλοι λίθοι 136.Ὁ 
149 

Κυαΐνεαι πέσροι 26 
χυοέγεοι 17. Ὁ 

κυώνεοι αἰδίοπες 29. 

χκύϑδν- ὅς- τ66 

γόνον πίω ταρσὸν μέσον 
ῳ 

υίδνι ΓΈΙΝ ΣΤΥ ΑΝ 

νη 

ἴα οϑ. Ὁ 

κυδέρεια αἰ φρφ δι τῇ. πόϑεν 
λετω 97. Ὀ 

μύϑηρα, 97 
κύϑνιΟ- τυϑὲς 1οϑ 

τὐῶν Θ᾽, μία δ] χυχλά- 
εἴων [5. 

κυχλα ες νῆσοι ᾿94.1οὅ 

κυὰν Ο- σροϊχὸς σαὶ Πὰκ 

αϑυετὴς πολιὸς λέγετω 

γενεῶς 63." 
χύχνοι Ι 5 ὃ 

χυλινόν- ΙΟῚΙ 

κυλλίμϑη 63. ὃ 

χυμωνεδς ὁ7 

Κυμοχοφλμώτοι ΑἹ 

π ΕἸ. 

κυνοροὶ οὴς» ζωὔφυον 68.Ὁ 

χύωριοι νησιωδὴθ᾽ ὀλξιώ- 

ποῦτοί Ιοο 

χύπεις δια τί ἢ Ἷ ἀρερδτη 
χῳλεῖ: τῷ οονὉ 

κύφρος ὑὸς χινύς 10. 

κιτος ἄνος Ιοο. 

κυφεοςνῆσθ' 11. 9995 
11, 18, 55 

κύφσεον δορᾷ ̓σερδάτε ε’- 
χῴζυσιν οἱ παλαμοὶ 29.Ὁ Ὀ 

κυρ άντιον ἄςυ, ὠντὴὶ τῷ 
κυρξάντειον [51 

κυρίωαζοι πολ τίω «ἣφρα»- 
πιχίωὐ ὀησημην 
λίωτωι 

κυρίωδη: ἡ τὴς ὑψέως ὃυ- 
γίτηρ 38. ὃ 

κυρίῳ πγὴ. 10. 

χυρίωμη σόλις ΤΡ. 

κυρίυδη σιλφιοφύρος 148.8 
κύρνιον πέλάγρς 16. 
κύρν : Ὁ. ρος 1 
κόρον οἱ σείχφᾳ ἥπησαψ 

140. Ὀ 

κφος «ὐθῷ τοὶς μιοοσο γάς- 
Τοὺς ἐπτελατησε 1538 

κύρε ὄχιτάφιον ὁπ γροαμς 
μα, 190 

κύρᾳ πιῖφος φᾷ τοὶς πτι- 
“σαργείοδοιες 1}. 

κύρρς, ποταμὸς “ἕρσικὸς 
ταῖς 

κυταμο, αὐϑοὲ τῷ λυκό- 
φον -᾿ Υ ν᾽ 

κυ χρεία, ἐκαλεῖτο. ποτὲ ἢ 
σειλαμὶς ιοο 

Κωλὴ σὰ τί πἰειασῷ ται 
Ι κ9 

κωλιὰς ὠφροδέτῃ τι, 
118..Ὁ 

κωλιαὶς γὴ 197 

κωλεεὶς νῆσος 128. 
κῶμαι μεγοίλαι, “ὑσὸ τ- 

νῶν ὠμλήϑης, “ὄλεις 
51. " 

ἤτοι. κωμαςικὴ 
115 

κῶμος, 
ὡορτὴ 

κῶωνς, ἀγτῖνος. δὶ 

ἈΩΥΤΕΕῸΣ “πόλις, 
ον 

πόλις ὧν 

ἜΣ ἄνϊδον ᾿ 
κώφυκος αἰγεδιὸς αἱ 
κίαν 

κώρυκος 2 ἄκρᾳ ἢ 

κώφυχος "ὃ φάσηλι 
ει φυλίσδες πόλεις. : 
κώφης ; 

᾿ [ 

“Δ 1:5 75 Ὑ Ὑ ἕν 

γρφύθ 
λαχονεὶ γῆς ἜΣ 

Λλαϑανον, 
λαμερυγόγων, ,ἣ 
λακίνιον, ὅϑεν ἡ ὁ 

γιὸς ἥρᾳ, ἐἢ 
λακύσων λυ ὦ 
- ποὶς μαρσιλιώται 
λαΐκωνες, 130. 
λακωνικὴ ἐκιτόμαι 

παλαμρὺν. 

λαοδίκειαι. 
λαΐφκοσο 
λώρφι 
λῳ τῆν, ὀδυοσί 

κῆς ὑὸς 
λατῖνοι. διωώγυμ 

εἰσὴ 

λοχοάμᾳν.. 
λάχανον ΕΝ 

Λεέηοίδες οἱ λώγ 
χαλουῦτο ν᾿ 

λέδης ἈΡΘΟῊΝ 1 
λέλεγεξ ᾿ τ 
λελογὶς ὀμλήϑη πε 
λή- 

λέμθοι ὃς ληςριχὸς 
λεογτόπολις 

ἐν 

ἜΣ ας παν Ὁ Ὁ 



109; 116. Ὁ 

λέσβο. πεντείπολις ΣῸΨ 
σίβο ποτὲ πελασγία εβ- 

οῥῥϑ ἼΔΩΝ 64 

ἐσβον ἀπεῤῥωγθύαι τὴς 
ἦδος πιςάϊ ὮΝ 2 3 

δὲ Γικ9 χἢ νήφακον 
οό 

56. Ὁ ΤῸ Ἂ χὴ γῆσος 
᾿ ,: 7 1ό 

109 
πα μίοδ πρδωον 

ὑχωσία νῆσος δ δληαι 
δ αι ἐπτόνυμος 

66. Ὁ 

μένον; ὅαῷ οἱ ὠξῴβιοι 
λδω λαάσανον 173.Ὁ 

.64: 1025) 103 
αἱ βώνχω: 133.Ὁ 

173.Ὁ ιτγό 

ς 173 Ὁ 
ες βύζωντες 150. Ὁ 
ς πέρι 325 50 

πόϑεν ὠνύμάςτα 
22 

" πείτον μέρος τὴς ἐξ 
μάνης ἀκ ἕξι 55. 
ἐξεῖδες πέρι Ἂν 

μι γῇ σοι, ἢ λιδυρνί- 
73.8 

νικὰ σκάφη 74:0 
74 

μοὶ, ἔδνος ὑπὸ τινος 
ον ΤΡ. 

» μία Δ ὑὰνν 
ό6ό 

ΓΙ ΝΑ ἢ 

λίγυες πολχίχοὶ 15" 
λίγυες, οἱ κὦρᾳᾷ τυρσονοὶς 

ΤΌ. 

λίγυες ὀρϑῶς σφενϑδονῶσι 
[Ό. 

λίγύων τινὸς ἑγ)αάπλαϊροι 
10. 

λιγυςζνοι ΓῚ 

λιλύζξαμον οἵ 
λιλυζῃ 15. 
λινῶς εϑῆτας εἰμπέγεὸς 

ἔϑος τοῖς αἰγυγηΐοις 
11 

λιενεοχκοὶ πλοῖα οϑ. Ὁ 
λίνσδος [5 
λεπείροι 9ο Ὁ 
λεποίρξων γῆσοί τὴ 
λιαῖδϑ χθὼν 181. Ὁ 

λίοσος, ποτεικκὸς δρᾳικικὸς 
ἢ δόλο, 

λίδον, ὠντὴ “ὰ νίθον τΔὶ 
Λοκρθς. ἀντὶ 48 λοκεικὸς 

7, 
λοχρφὶ ὀμιζεφύοιοι ͵γ.Ὁ 
λοκρφὶ ὠπικνημέσδηοι 8.5.0 
λοκξφὶ ξαστέροκοι 10. 

λοχρρὶ δῆλοι πράγμα]α 
ποὶς δεαπόταις παρέοον 

68 
λεχροὶ ἼΟΙ 
Λυγγοὶς [52 
λυσδαὶ πορναες πείσω 

λέγργακ 150. Ὁ 

λυ χΧἡ λύσηος χαυτεὶ 
15ὅ.Ὁ 

λυδδὲ 157.Ὁ 158, 
λυσδὲ χἡ μαΐονες ἐκέχυ»- 

͵΄τολ : 53)» Ὠ 

λυκάων ΤΟΥ Ὁ 
λυχκάΐονες 112.Ὁ τότ.Ὁ 
λυκαονία, 70. Ὁ 
λύχιοι Ιόο. 161- Ὁ 
λύκιοι « Ποὶ ΤΌ. 
λύχος τόο 
λύχος ποταμὸς 147,148 
λύρ(ξη 163 
λυργηοσὺὸθς Τόϊ, 166 Ὁ 

λισίειαιλος 156. 
λισι γανοὶ 181 
λύτρα, Ιοό 
λυχνίτως λίϑος, ὃ »ὴ σελη- 

νίγης χῳλέωλρος όϊ 
Λαΐτος 4 
λωτοῷ αγΐτς σύρτις ἡ ἐιι- 

κροτέρᾳ 36 

Μ. 

Μάγαρσος 200 
μμαυγνήτις σιήρφυ ἐρίων 

ςκὴ 42. 
ὠαδυ7ος ὕμνει 
μμαλαάνδριον, ἢ μαμείγδεε 

πεδίον τ46.ὺ 198 
(μιαλ νόος ποτειμεὺς 15 δ 
μαλανόδρος σχολιὸς ῥῶ 

157. Ὁ 
μμαλαψόροι, 10. 
ἐμαμεὰς: ἢ μαλώ “ταρ᾽ 

ἐυριπίδῃ 42.ὃ 
μομρῆτις, ἡ χἡ μομῶτις κῳ- 

λεμβύη 30 
μοκῶται 59 126 | 
μολῶῃς λίμνη πόϑεν κέξ- 

Ἀλήται 1θ, 
μαμρῶτις, λίμνη μὐὐτηρ τς 

ἐυξείγε πόνε 5“. 
ΣΟΙὉ 

μμομώτηδος σύμά τι 
μομωπκὴ νῆσος, ἢ χ) ται- 

εικὴ β' 46. 
μακ άρων νῆσοι {1 
μιακβοδονίας χΧὸ μοκεσέγων 

-- 1832. 

μακεδεὶν, ἐς ΤᾺ «δέχῳ οἰ6- 
λὲ στίσων ὃ2 

μακησδῶὼν «ἰοὺ Τῷ ἡγῶς σαρ- 
πηδῶν 46. Ὀ 83 ὁ 

μάκρις νῆσος 1902.103.-Ὁ 

“περι 

μάκει οἷς ἴο3. ὃ 
μακερξ οι Ἀν ϑδιν 
μακρωγες 145... 145 

κάλῴφο, χἡ μάλειομι 13.Ὁ 
ἩΡΥ 166. Ὁ 

ἐχύετα; 4. μφιλοὶ, 



μλνοὶ; ̓ἡνϑικὸν ἔδνος 10. 
μόνγοὶ, τὰ ςέμμαΐω 10, 

ἐμὰν ὅϑεν ἐρωτομαψί ον 

ὀλομανία 70 
Ἢ 138; 186 

(μάρϑδὲς ποταμὸς 130 
ἰριανδωνὸς πῶς πιτυῦ 

148.Ὁ 

᾿μδιαννμὰ 147. 149 
μέρμα οἱ δει 39 
μδοσοὶ ὠκύποδες τοῦ 
υἷδσυα ὃ μοισικὲς ὠπεοεὶ- 

ρ ὅσ ὠπάλλωνος 59 

μασελέϊς γκάξει ὃ πολύ- 

ὅιος τόῦ μασυλῆας 
34.0 

᾿μαασὺς ὃ ὀφϑαλμο φρσχυ- 

δισὶ γὺ 
μαισαγενμ' πέρι 138 
μιάοσα 15 
μιαρσιλίαν, χῶδς οἱ "ὦ ἡ σύ- 

λις λιγύῶν ἴδ. 
μαςιλίας πίει; ἡ πο ἐν 

᾿ς ὅς ὦ; μας 15. Ὁ 

μαοσιλιεὶς ἐυ όχι! μοι αἰεὶ 

Ζε τίω ὀργανοποιῖαν κὴ 

πίω γαυπιγικία) ἊΣ 

μασυλῦῆες οἱ [φόνομοῖ δ 

μωπαγοὶ 147 

ἱματόας 54: Ὀ 

μοῦε9ι5 οἱ κχὶ μαι ρφύσιοι 
34 

μας νειν, τότέςι ζηΤΕΙν, 
κἡ χατιδιώκειν 95 

Μεγάδυζος 118 

μεγαρέϊς͵ ΜΝ δ κε 

μη ἥτοι πλατὺς ἰὉ. 
μεδιολάνιον ς2, 
ρρλάζχλαινοι Ὁ» 57, 

" 12.Ὁ 04 

μελο ἼΠχε9οι σύξφε 177 
μέλομναῖ κορχυρῳ, οὔ. Ὁ 

μελείμιίβωλος ἡ αἴγυπτος 
ν.43.Ὁ 

μελείμπες τὸ 
μελ ἄμφυνλος ὡϊ ομια δὴ ἣ 

στίιλος 1οϑ 

ΠΙΝᾺΑ 5- 

μίλας κόλπος 702.1.90Ὁ 

μέλας ποταμὸς 

μελανδρυὸς» παρ᾿ ὁμήφῳ 
599 {4 

μέλι; χαλυδνιον ὠπικῷ ἢ Ἶ 
γαμαλλοῦ Ὶ ΟΡ 

μελιγρυυὶς ςοῦ 

μελιπίωδ 1325. 167η.Ὁ 

μερμνύνει Θ- βασιλόϊς 
του, Ὁ 

μομνόνειον ἄςυ 191. Ὁ 

εἰάμψων, ὃ Τῷ τιϑωνδ κγὦ 
τὴς ἡμέρας ἡὸς 9 

υδυσδύσιον κόμα . 41.Ὁ.. 
ὑελμιείζεν, ἤτοι! φεμπί- 

3 
μξεμεριν ἔν. 4 
μερόῃ 42 
μιεσείστυγρε, 5 
μεσοποτει μία 170. Ὁ 

18ο 

μεσοποταμία ὠυρωσοαία 
Ε8ὲ: 

μευσήνη Β. 
μέταξος. ὃ ὁ μετοεί πον]ος 68 
μεταδήμι 9. ἤτοι ἐνό- 

μμίος 128 

μετεπον ,υς, ὑὸς σισύφε 63 

μμφταττοντον ποτὲ λέχόμε- 
γῸν ὅγαις : 

μιρταποντιοι 10. 
μετήλυσες " 121 

μενρήσαδς 135 
μέτωσσον κοιξ ἃ διοσὸν 17 Ὁ 
μέτωπον κριᾷ πόνσεν ὠγό- 

μᾶςαι ΤΌ. 
Μήδεια ὅο, 9". 185. 
μαεειο. ἴν. 
μησδυκὴ βοτείνη ΤΌ. 
μμεδυχαὶ πέτρας ι9 6 
μϑεκὸς ὀπὸς 185. ὃ 
μῆσδὸς 185 
μϑδων πέει 1}. 
μείων λέΐρα 1Ὸ. 

μῦλος;, ΥΩ σπορφίεον γή- 
σῶν μία, ἢ χῳ τοί τινας, 
κυχλοί εἰν 10ό. ὃ 

μονύπός 

αἱωὶ βωμὸς δὰ τὶ ἡ Ἷ 

ἐν γα δείροιφ Ἡ 

μδδιγξ νὴ 

μῇ ονες Ι 53 ὌΝ 

μὴ ἴογες πλουσιώτατοι ̓  
μμονία, ' 

μι οραφὴς δούνυσο 
δεν λέγ). " 

μιρϑς- γυσσοῖδον ὅρρ : 

μητιῦχα Τῷ φρυγὸς ἥ 
ϑενύπη ἠροίδη, 

μησεὶς ὅτως λέγε.) 

"ὁ πατεὶς, 

,Φοεοὶν Ὀλρῦτς 
μίλητος ἱεροὶ δὲ τὰ 
ο λώγος πὸ 
μλήτος,), ΚρήΤΚῆ, 

μἰλήτος, πόλις αἱ 

μίνως, 

(ιονῶ πα φασαι 
ὃ 

απὸὼν “δὰ τ ; 
ὀνομάζεις 



142 

) ἀμφίλοχος» οἱ 
ἼΩ, γνόυϑθοι τὰν 

ΕΣ τῇ ἃ Ε᾿ 66. Ὁ 

ρμες χευσωρύσχοι 
ἷ ΒΕ: 201 

ἰσδῦγες τος Ὁ 

κω ῥινα, πόλις ἀμαζό- 
᾿γὼ ὁμώνυμος 56:0 
μυ δινέσιοι 88, 
μὐσὴ ἢ μυσὸς, φυτόν τι 

π΄ κουιτῦ 
σχελλος 65.Ὁ 

152. Ὁ 1548. ὃ 
πος βύαπορος 25 

, σορϑ μυὸς 10. 

σὸς, ὑὸς τὰ Διὸς 59.Ὁ 
ἰ σὸς ἔτερο., ὑὸς τὴς οἶρ- 

γαγθώγης ἴὉ. 153 Ὁ 

οὶ 555» 59.Ὁ 
πὶ ϑρίωνηπκοὶ 1453. 

ὶ ὁ μῦνον ὀυρωπαῖ οἱ. 
εκ χἡ ἐἰσιαψοὶ 1.53.Ὁ 

Ν., 

Ναξαταία χρῷ 176 
 γαξα τοῖοι 10. 

ἐάτις 1Ό. 
“: τσύτεςῖ ϑόσω το 

τι «ἑξὶ σικελίαψ᾽ ΤΌ. 
Ἃ κυχλαδων μία ἴ0. 

ὅγος ἐπώνυμον 
πιμώγων ἔϑη πνὼ 37 

ϑ  ἀμπέλό φύλλῳ εἰ- 
νι 29. Ὁ 

ἰὃὺς 186 

37 

ΓΕ Ν ἈΈἝ. 

Νεάπολις ἣ γχἡ νέα πόλις 
έ6. αδοῦ 1γ. Ὀ 

γξα, πόλις ὁ μία ὅδ: 37 
νε(εὶς 174. Ὁ 
γεξεῖϑες 133. Ὁ 134 Ὁ 

174 Ὁ 
νεζρὸς 174. Ὁ 
γεδρθς, δειλὸν ὅξδι ζῶον 

134 Ὁ 
γέψιλος, Ὄνομα ᾿γὸς βασι- 

λιχοῦ πομδὸς 41τ.Ὁ 
γᾶλος ποταμὺς 5.146 Ὁ 

2ΟΙ 
γέϊλος δρεὰ τὶ ἐργατιχὸς πο- 

ταμὸς ὑσὸ Τὰ ἡξ9ὅ- 
τό χαλέϊ τοι 41. Ὁ 

γέϊλος πόϑεν ἡτυμολόγη- 
τῶ 41 

φῇ γείλε ὕδωρ τεοφιμώτα- 
τὺν 42.Ὁ 

γείλα πηγαὶ ἄδηλοι, χ7] 
σὸν γεω[ροῖφον 128 

γειλῶα ςυμαΊα 156 
γεκεὸς πόνος 7, ὃ 
νεμεῦζ, βεκολέὶ ὦτα, βι- 

σκεῶτα, δὲν διαφέρε- 
σ! 34 Ὁ 

γεγασμένον εἰντὴ ἿΝ χουτοΙ" 

κἄρλμον 48 
γέσε χενταῦρά μϑῦμα 83 
νόος τὰ 5 
ναυρφὶ 5 ΝΑ 

Νῆ 9 φερητικὸν ΓΙΑ χῇ 
ὀχετατικὸν 22534. Ὁ 

νήϊ δες 34.Ὁ 
γηλέως κτίσμα ἣ μίλητος 

ΓΡΟΡΕ 

γηειχίη ἰϑείκη οὔ 

τὸ γήρικον Ἀξγεταλ Χ) ἐρὸ 
χαὶς 

νήρατον ὕφος 10. 

νηστοζ δες 114 
νῆσοι μακάρων 110. Ὁ 

νήχῦ! θ᾽ κόλπ 243. 
Νεχασίαι, δ ἀπορφεων 

ιοό. Ὁ 
(μώ 

γίκη λέγε ὦ γίχολα, 85 Ὁ 

γικόπολις 22 
γινἰνὲ 183 
ἵν 180. ἃ 
νὴν(Ό» βασιλάς 143. Β 
γνΟ» πόλις [41 
νιθξης πέρι μυϑολο[εμέ-, 

νῶν ϑερᾳπεία 17. Ὁ 
γισολοι ἵπποι 186 
γισοῖλον σεδίον [Ό. 
γίσιζις 145 
γισυύοιΘ- οἶνΘ' λεηςὸς 

105.ἢ 
γίσυξος 10. 
γίπτωχκεοις 183 
νιφώτοις Ὁξ9ς 180 
Νομάδες 129 
νορκοί ων στέρι 34 
γομελοι σχυϑτα 137 
γοσφίζειν 19 
γοσφίσα δ, 13. Ὁ 
νεσία, ἢ «πτϑὸς τὴ βθθω, Φ 

αποροίεἴων μία, ὄφει: . 6 ὃ 
Νύσσα “22.Ὁ 109, 202 Ὁ 

χύνενν ἐ νον ἢ 123 Ὁ - 
2οΪΣ 

γυσσαάα δὸς 149 
Νιωρώκιω, εἰ ςεο 58. ὃ 
γνωρλκίοι 59 

7 ᾿ 

γώφξαχοι ταμείσχοι 56.Ὁ 
γώρικον οἱ φρύγες τὸν ἐ- 

σχον χαλῶσι 59 
νῶτα γῆς, ὥστε χἡ ϑα- 

λωώοσης 156. Ὁ 

»: 
Ξε 

Ξά νος ποταμὸς ἄγλος 
«ὑφ τὸν σρυϊχὸν 160 

ξάνϑος ποταμὸς πῦϑεν 
23. Ὀ 

ὃ Ξέρξης τὸν τῷ ἄϑω οὐ- 
χένα διορύξας ὠπεϑα- 
λάοσωσιν ΤῸΣ 

ξέρξης ἑλμωρὸν τὸν ξλλή-: 
σπονον ὠνύμμοι σεν 6ο.Ὁ 

δ' ξέρξῃς «“ἑδὰ σαλαμεγώ 

χῳτενουμαχήνα. ἸΟΣ 
Ἀ3 ἿΨ 



ὃ ξέρξῃς τὸ τὸν «δεὶ σαλαμὶ- 
νῷ πορϑμὲν ἐπειξδτο 
κῴτοι χῶστα 

ξερξικὴ ἀλαζονεία τέ3. Ἔ 
Ἐτπυζωὴ 147 

Ο. 

᾿Οδυοστέως βωμὸς 94 
Ὄρζειν ψυικῇ συμταχβὲν 

273. Ὁ 
ἰζόλωμ ὃ2, Ὁ 
ὀζόλαι οἱ λοκρφὶ όη. Ὁ 
Οὐἰκεμλμη φπρομήχης 2. 

ο. Ὁ 
οἴγομιαν ὺὴς 7ο 
οἶν,Ο. οτος τὰ ὠργεὶν Σο 1 
οἷν» κῴτα; κχαμμδρίτης 

οἷν» μέλεα ὥέῴτον ἐν 
“ῷ ἐγήρετο 108 Ὧ 

οἴ νΟΣ μβλίφρων 13 

οἶν ΟΣ νισύφι Ὁ. ξηρὸς 

εἶν, Θ- παρῷ ποὶς ΣΝ: 
χοις ποιὸς ὄξει πὲ 

οἶν Θ- «ῶρ᾽ μέϑον πινύμε- 

γος πατὴρ Ξειϑὰς ΤΕ Ὁ 

οἴνων Ἡ ἀραμαα ἢ ἡ αὐ- 

“νῷ [οο. Ὁ 

δὶς ἀγράυλοι Ι 28. Ὀ 

οἴτη τὸ τὴς τρα χὰ ν  ὕξος 
153 

Ὄλξο- 175 
δλχὸς 8“, " τῖο. Ὁ 
δλκὸς δὰ γήσων λεχθὲν 

ἡ. Ὁ 
Ολ υμπενοὶ 59. Ὁ 
ὀλυμπηνοὶ πῆς ὀλύμ- 

σιοί ΠΣ ἀπ 
ὑλύμπια, ἬΝ ἼἘΡ ὁ γεχα δ)- 

σι γα. Ὁ 
ὀλυμπιακὸς ἐγὼν «δα γι- 

καιβόσιν οἰγόμϑυξ: 10. 
ὑλυμπιὰς, ἀλεξάνδρε Τὰ 

ἐμαχεσδν(. μήτηρ 46 
ὀλυμπὸς γ8 

ΠΙΤΝ ΑΔ. Ὲ, 
“Οααλὴ 166.8 
"Ὄνομα φιρρτότυπον ἐἶν- 

τὴ σῷ κτητικοῦ τιϑετοαὶ 
15. ὃ 

ὁνος,δύσείγον ζῶον τ28.Ὁ 
ονυξ 182 
᾿Οπιϑοσφενδνη 3 
ὁπουύτιοι 83 
ὁπᾶς, πα βόχλε πατεὶς ἴὉ. 
᾿Ορέφου 129. Ὁ 
ὄρέται 10, 
ὀρϑοχραμθ" 125 
ὅρκος Ὁ 
ὑρόντης ποτοι (ὃς 170. 

; ὀρτυγία τοί. Ὁ 1ς6 
ὀρφέως κεφαλὴ Ις-9᾽ 
Ὄσιρις ςόῦ 
Ὀεσα “5 
5) "» 3 
ὕασο» “5 μιαχεθονιχοῦ ὃ- 

, δ 2 -ς ͵ 

λύμπεωπερρω δ ι πι' 
«ἀὐς το οϑ.ὃ 

Οὐε «γα Ἂ2. ὃ 

οὐενετοὶ παρωχβανῖ ται 73 

ουςρνία 14 

ουεαπταισιαψὺς τί ϑρῴκίω 
ὠπὸ τῆς ἐυρώπης εἐχώ- 

οισξ ,.49. 
οὐεσχπιπαγὸς, σαὶ τὶ τίω 

ϑρακίω τὴς ἐυρώπης ἰ- 

δέασε όο Ὁ 
] 7 ἘΠ ῊΡ ’ 

ουλοίχρανοίς οἱ ὅλογξεγές 
13: 

οιῦ) γοί, ἢ ϑουῦνοι 137 
οὗ ξος, ἤγρυμ ἄνεμος "6 

᾿Οφιᾶσα ἐκλήϑη ἢ ῥόοος 

“ἰδ ν 99. Ὁ 
οφίητης τόπους 183 Ὁ 

᾿Οψωμανία 7ο 

ΤΕ 

Π’ γεαπὲν εἰς βαὶ ο 
Παεῦς ποταμὸς 572. 
πείοες, ὁ πετχὲ ἠριδενὺς ὃ- 

νομο δ εἰς 57 
ποιὲς δυσμβθεων», ἐντὶ 

σὰ δυσμβρεῖς 119.Ὁ 

“σπεμονίω 

πιμονιχαὶ Ὁρῇ 
ποικ]ωλὺς χξυσοῤῥῥαν 
πολεπια ἰ πόϑεν λέ 

εοὶ τοῖς ῥωμαίοις, 
“παλινγαΐον Ὄρος Ις 

πολλώντιον 63 

ποιλλίυῃ, ϑυγέίτηρ τιϑὲ 

»": - 

πολλίῃ ἡ ἥἧς Δ 
ἀγρείζαι γεῤῥόννηφ 

πὰς πόλις ϑρὰ 

ποιλλδωὶς, ἡ φῳεφτγέως 

γάτιρ 
παμφυλία χρα 
παμφύλι» κόλπος 2 
παμφύλι᾽ κύλπορ, ὁ 

ἰοσικὸς 
παμφύλιον πέλαρν 

ἰοσικὸν ἡ 
πεμφυλίων πέει ᾿. 

παάμφυλ᾽ κχἡ παμφύλ 
ταυτὸ 1.50. δι 

σπαννόγιοι 

“παντικείστολον. πόλις μι 
λήη 

πευτικοίπης ποταμδς 

τῆς παρφις ΦΕΡΘΕΩ͂Ν ὡς 
λήγεσα ἐνίο 

ὀμτείνε 
σπαρῳλία 
παραυγοίζεν 
πείρει5) φρυγέα 
παρήχησις 
ποιρϑενία ὠνομάδη 

μέος ὦ 
παρϑενίαι νέες ἐλέγ 

παρϑένι: ὃ ϑρ ζ 

περ έν!) κόλπος Ἢ 
παρϑέν (δ. ποταμὸς Ἱ ς 
περ ϑενόπῃ σα τί ἀγνὴ λ' 

γε . 66 



᾿ φοντίδε; τοῦς Ὁ 

Ἄυ»«. ἥτοι ἰσοχῳτάλη- 

᾿Χ]α ῥήματα 14 
γάσιοι ὠυτόχβονες 33 

[ω οσὸς τὐμώνοὶ 

πανιοὸς 10. 
σαρνισὸς ΤῸ 4 
πάργπαμισὸξς 14.Ὁ 
Ν 203. Ὁ 

σαρόπαμισαδαα 194 
ἶ ΦυΡΥ δριυοσὸ 133.8 
Ὡ 1οά. Ὁ 

πάγισος 194 
πάρε, μία Τὰ κυχλάδων 

Ιος 
ψαῤῥολίη δορὶ δύο φρ ὁ: 
᾿)αηῆίον 173 
παῤῥασία 79. 
πάρωκεέγιοι πόποι ρόδα 

᾿ηκτοι 
παφώγυ μος τ8ς 

αασαργοίοδοε Ι[0ο 
πᾶσαδτα, τοτές! γαϊσα- 
ς ὦτα ι57. ὃ 
ἡ αρώρω 2591. Ὁ 
πα: τ14.Ὁ 
ὦ πάταθ. τὸ ϑηλυχόν 
ο ὄξδιν ἡ πατίγη 115 
πὰ πάταλα 193. Ὁ 
παταλίμμὴ νῆσος [Ρ. 
πὰ πώταρᾳ πόδον χῳλέϊ- 
Ε ὰ 2ῆς Ἢ 

πέτα, χησμα πατοίρε 
99 

ς ΣΝ ἈΡ ἢ 
Τάτέρᾳ, χίςη, ἥτοι κιξ - 
᾿ πὸς 23.Ὁ 
πάταρος 5 50. ὃ 

 Πατοίρς χἡ ξάγϑε πέει 
ἐροξια, 23 Ὁ 

Ἢ Π ΙΝ Ν ΩΥ .- ἢ 

παρϑεν σι; αἱα ΝᾺ σάρή-- πάτριος, ν᾽ σσορίϑδων μία 

νων - 10, τοό. Ὁ 

σάρδοι 187 παφλάγρνίω 149. Ὁ 

ηαρϑυαϊοῖ; οἱ χἡ πάρϑο; παφλαγῶν 147, 149. 
«δλ1 ὅ7.Ὁ “αφλαγόνες 122. 147 

πέάριοι 103... .105 ποίχυν)- 17 

 πάξιον» πόλις ὃν τῇ τξ- Πέζα έ: 
Πεισίορα] Ὁ ὃ δ λαχεδεωμός- 

γι Ὁ- νώρικον ἔκτισε 
59-Ὁ 

πελαγία. νῆσος ΤῸ 
πελαργοὶ 10. 
πελασγία 79. Ὁ 33 
σελασγία ποτὲ ἡ ΠΣ 

ἐῤῥέϑη 
πελασγικὸς ζ ὃς Ἢ 
σελασγὴὶ 10: 92. Ὁ 
πελατγρὶ, οἱ ἀϑηναῖοι 

52 Ὁ 

πελωσ᾽γρὶ δὅλοι [οϑ. Ὁ 
πελωσγρὶ κρήτης ἔποικοι 

64 
πελασροὶ σπορφίδες [Ἢ 

πελασγοὶ χίε οἰ κιςαὶ 
τοῦ. Ὁ 

σπέλλα Ιέ9 
Ὁ πελοπόννησος 775 77.Ὁ 

116 

πελοπόννησος πλατάνε πε- 

“πλῳ εἰχαίζε τοι 29 θὈ 
πέλοπι: νῆσος ἣ πελοπόν- 

γήσος γό. Ὁ 

πελφεὲς οΙ 
πενέςοῦ τοϑ. Ὁ 
πενίας βωμὸς ἐν γωϑείςφις 

85. Ὁ 

πεντοίπολ!ς» ἡ Χγ χυρίωδη 
γαλευδδη 28. Ὁ 

πεπάρηϑος 1ο3 
αδελ δρόμον 136 
ζ5.2.1) γὲς 20 Ὁ 

πδειηγήσεως σέλθυ, καἃ 
ὠφέελείο 3 Ἶ 

σπέεινϑος χό 
[1 αἴξιτε ἐμνεῖνς, ἐν δ αἰ- 

γυτῆίων εϑῶν 141 

πδξιώσιον,, ἥτοι μέγα 97 

“περ Κὴ ἢ υςερον χληϑῶσα 

ϑράκη όο 
«σῶν πέρε 189, 190 
πέρσῳ τινὲς νομόδες 

1231. 
“ἥξσῶν βασιλαῦς οδγοὶ τῇ μμέ- 

γῶς ἐλέγετο τῦρ. Ὁ 
“ἕρσσὶ)ς ΙόιὉ 189 
τ σης 10. 
“ξσικὴς ῳϑὴς ὠφέλειαι 

πλεις 1ι89.Ὁ 
«ἧρσιχαὶ ἐμ δὲς [Ὁ. 
«ξσικὸς κόλπος 8.ὃ ᾿ς 

Ι20.Ὁ 123 
«ἥξσὶς τοὺς πέρστως παρώ- 

γυμός ὄξι 1 
«ἥξσὶς εὑρσέως δεὶν ἐπωνυ- 

μος 35 
πέτεῳ Ἐὐ ἈΣ ΘΒΗ͂Ι 
πέτρᾳ ἀνάλω]θ" 140 
πόῤχῳλεῖς, ἣ ποἰκχανεῖς 

290 

πόυχενν Θ- ποταμὸς ὃ 
σίλαρις έ6. Ὁ 

παὔκῃ νῆσος 53.Ὁ 
Πήγεσος 164. Ὁ 
πήγνυμωι, ὅϑεν πεπηγὼς 

πόν] θ᾿ 75 ὃ 
πηλόσιον 45. Ὁ 47 
πηλέσιον, ἢ παλοισιαχὸν 

σύμα 41Ὁ 47. 
“πηνειὸς 93.Ὁ 130. Ὁ 
Πιϑηκδστα 63. Ὁ 
σήν. ποταμὸς τόᾳ 
πίει “8 
σισείτῃ Ὑὴ 10. 
σισί -ἰοα 162 
σπσιδέων πέσον ΤΌ. 
σισί εης 10. 
πισιεῖξα, 163 

πισηόγαι, αδξὶ πίω μεγείλίω 
, Φρυγίαν ι54. Ὁ 

σίστο, μέλλων 8 
σππῇακὸς 109 

πιτυῦσα ποτὲ ἐμλήϑη ἢ 
μίλη]- δὃ8.Ὁ 196 

Ἀ 4 Πλαϊτᾷ 



τιλα[κταὶ πεβϑμι 13, 
φ Ὁ 

- πλαζομᾶδοα πὰς 
πλατοι μῶν "55. “ἶ 
σλεκτοὶ ϑύρσοι, Ἰ5Ὰ Ὀ 
πλόμων, ἐντὶ {8 πν 

(μῶν 205 
πληϑυωτικὼς ὦ ἅμμα χὰ ἕν!- 

κῶς ἐκφέροντολ τπινεὶ 
12: Ὁ 

σληῦ υυτικῶς ὅκ ὀμφεφό- 
ὑδμα “νοὶ ο. Ὁ 

σληϑυυντκῶς ὀκφεεόμᾶμα 

χινὶ ἡ ἔμφασιν ἕ ἔχει 13.Ὁ 
πληυελεῖν 36. Ὁ 
“πλήμα 5. 

σλιημμυδῳ, πόϑεν λέ ὧν 

σλέτων Ἢ [ 
πλωτοὶ νῆσοι 20 
Τιοιάντιος, οἰντὶ Τῷ σπτοιν- 

τειν 151.Ὁ 
πολιήτης 183. ν) 
“ύλις χατ᾽ ἐϊξοχίω ἡ ἡ μα- 

κεοογίαι ὠμλη ϑῊ 46 
“τυ λεῶν ἑγῇ δὴ νείλῳ πὰ- 

εφκειμάμων ὀνόμα)ω 
45.Ὁ 

πολλεὶ, ἀντὶ “ἢ τεία 93.Ὁ 
“πόλο- ἀρκῆων τό 
πολυγλῶχιν σίεηρος 93 
πολυκρῴτης, συλοσωθ- 

75 γυράγγε εδελφύς 
Ιοβ 

πολύῤῥίωες, τότές! πολυ- 
φέφξωτοι, πολυϑρέμ- 
ἕμονες 143 

πομπή 130. Ὁ 
πομπηΐε πύλις 167 
“ν7]- κατ ̓ ὠξοχίω λς- 
γεῦ ὃ εὐξεινΘ 24. 

27 Ὁ 
πόν] θ᾽ αἱ ϑιῦπιος 7.8. Ὁ 
“ὖντος ξρυϑρῶς !. 
“πόντος ἠῶ Ὁ» 8 
“σύντος κρόν Ὁ. 10. 
“ογ7]:- νεκεὲς 10. 

ΠῈ Ν' Ὰ ἘπῚ 
πόντος πεπηγῶὼς ἸΡ- 
εἰς πόν)ον ἐπελϑᾶν 27.Ὁ 
πορϑμὶς 16. σε: 

πορθμὸς, ἠκωρν 63 
πορὃ μος 124.Ὁ 

- πορὸ μὸς β: 25.Ὁ 
πορϑιμοὶ ῥοώδεις ΟἿ Ὁ 
πορφυροῦσα 7.Ὁ 
“πποσειδηϊον.. ΥΤ ΤῈ ΄σο- 

σειεβήειον 151 
πυσειδῶν ἡ ἀπτόλλων πίω. 

ἴλιον ἔκτιφ' 154 
ποσε! δῶν δδρὶ Τί ὁ οὐποτεμειν 

σὸν ἰῷ δ μὸν λέγετω 93 

ποσε! ἐῶν τίω καλαύειαν χὴ 
σίὺ πυϑὼ ἡγλάξατι 

9: 

πόσει ῶν Ὁ σείσανα, τί αἰ- 
γίηετοι 93 Ὁ 

ποσε) ων ἰοὺς ἄκρα, 66. Ὁ 
ποταμία χώρᾳ, ἢ αἰγω- 

43.Ὁ 
ποτα μιὃς 26 ὃ 

Πρέξμψον Πελίας, τότέ- 
ς κορμὸς 156 

Φῥε ἐτανί ες νῆσοι 65) .Ὁ 
φρετανιχαὶ νῆσοι, ἐντὶ 
4 βρετανιχοὶ ρό 

φριΐῃ [45.0 157.Ὁ 
προξολαὶ, ἢ «ερμολαὶ 

ι96 Ὁ 
φεϑικόγνησος ΓΟᾺ 
τξοῖτα ϑυ)υχεφεξεριάνης 

σειν 78 

δ ταν εὐνωσχολοπι- 

σμιὸς αἰεὶ τὸν χρυυχώσον 
1:8 

τ προιηϑέως «εσμὸς 203 
φρο σέως «δεσριωτήσκον 

; 10 
φιροσοντὶς 24, 26, ΤΌ. 
φδφτσον τὴς φομά λέγεται; 

ΙΝ - ἢ ! 

Χ) ἢ φπερῶϑηκης σοίῶ 
στον} 5 1ςο 

πρόσωπα, ὠντὴὶ Τὰ φσφόσω- 
σὸν 13. Ὁ 

ἢ ΦῚ. φυιεϑυσιεὶς5) αἰοὸς, 

οεόχυσις 146. 
σιεϑχύτη νῆσος 21 
φερτέως πέρι 47. Ὁ 

παξϑοτότοχοι ττεῖες « 34. δ. 
Πτελξα 156 
γῆΐξρνω. πύργε 1528. 
γἤολεμαίῳ τῷ λάγυ δαἰ- 
«μων ἐπεφάνη ; ἘΝῚ 
Πυγααῖοι : 9. Ὁ 
πυγμωλίων πὸν ον 

δδλοφονέϊ 
πυϑέδεμ, τὸ μαϑῶν 87 δ 
σύϑω τὸ σήπω 87 
ἜΤΙ πόδεν παιβωγόμια;-. 

Ιυ.. 
ἐκράψᾳ, ἱεροὶ ἰ(ἢ σῷ ἀπόλ- 

λων» 87 
σύλαι 36.» 1τ86.0. 187.Ὁ. 
πύλαι ὡπλῶς λέγοντω, 
ὁ ϑερμοπύλαι συυδέ- 
χως 77 

πυλαιμῆῥης ἡ ἡγεμὼν 3. δ 
σπύλιοι 8.8 
πυξία 44. Ὁ 
πύραιϑοι Ὁ, 
πύξῳμος ποταμὸς 164 
σπυριμαῖον φρο. ἢ μῶλ- 

λον συρῥίωναῖον, χαὶ 
,πληϑυυτικῶς συρῥή- 
ναΐχαι ὄρῃ 62. Ὁ 133 

συῤῥίωήη μάγον Ὄρος 525 
ἊΣ ὃ ΤΌ, 120 

συρσὸὺς, κχὶ ὃ πυῤῥὸς 165 " ; 

ἐϑοθοθο ἐντὶ 8 πολύ- 

ποδες οὔ Ὁ 
πῶ ρος. ἱνδῶν βασιλάϊς 

1 97 

»; 

Ῥαρνδς ός. Ὁ 
“Ρέκας χαὶ ὠμφίςρα] 

“ηξαῖθ: 
ῥηξαντία γ 
ῥήξς ας ποταμὸς᾽ 
ῥηγένη χώξᾳ 
ῥήχον 



ο΄ 

ψμμν πόϑεν παρωνύιία- 
93 

ἐιῶθ.- 42, 13» 114 
“Ῥίνθων. ὃ ὠπιχῴλδιε- 

γΘ᾽ φλύαξ 7ο.Ὁ 
βισοῖα ὕρῃ «αἰεὶ ὀομοι 

᾿. δὲ 8,0 58 

βιποῦδα ὅρη μέρη Τὰ τὰς 

“Ῥοοδπη 54. Ὁ 
ῥύδος 93. Ὁ 99 

᾿ ῥοῖκος εἰρχετέκ]ων μὴ 
ῥήμεθ: πύσω σημμοάνει 

1φῳ8.Ὁ 
ῥόπαλον ἥρακλίες ὡὐθό- 

σήμοον 201 

Ῥυηφενέϊς ἀνδρες; χότε- 
ς! πλύσιοι 62 

βυμβόνες 199 
ρύμξεο- 10. 
ῥύσια το6 
ῥυσμιὸς 40. 122 Ὁ 
ῥυτὴρ 50 
ῥύω, τὸ ἑξλκύω τοῦ 
Ῥώμῃ τῆς λατήνης χίόξοις 

δεὶ ᾿ ἢ όφ. Ὁ 
ῥωπάκια 194. Ὁ 
ῥῶπες 10. 

10. ῥωπήϊω 

-ΉΝΑΝ 

᾿-". τρύπετω εἰς 6 ὑυφω- 
“ψίας χάριν 74. Ὁ 

ΣαξάζιΘ: εόγυσος πό- 
. ὅὲν λέγετω 
πὸ ακ 

190 
176, 199 

σιίξ σα αἱρσικοὶ, ὅ μόνον 
εἰ ρφξικοὶ 10. 

Ἷ Κα ἰγϑδιχὸν ἔν. 10. 

᾿ς σαξαοι 176 
σαξοι ἔϑνος ϑρῳκικὸν 190 

᾿ σριγγείρι Ὁ). πότοις 149» 
15..3 

σαγία κω μιῇ ἴὺ. 
Ἢ στίϊοι το ἢ 
σαϊγικὸν φῦμα; ἀἐτοὉ 

ΓΝ. 
σαχαϊωὴ ἢ 140. ὃ 
σαχοᾳ 140 
τοὶ σάχομλα, 140. Ὁ 
σείκεια, ἡμήξῷᾳ 10. 
σαλαξρίας, 132 

σαλαμὶν, ἢ σαλαμὶς οϑ» 
100, 1οο. Ὁ 

σαλμωνὶς τὴ 
σαχριάτομ, εἰντὴ Τὰ σαρμώ- 

πολ δ, Ὁ 
᾿ «“ 

σείριος εὐγαϑὴ εἰς ξείων φο- 

, φὶν 156 
σείμμος ϑρφχία, ἡ χὺ στιμμο- 

ϑράκη συυϑέτως 102. 
τοι 

στΐμκος ϑρᾳκία πόϑεν ἔτυ- 
(ιολογέ ται 1οδ. Ὁ 

σοι μοδρῳχῶν ἱερὸν 166 
σοίμος ἑτέρῳ, Ἰωνικὴ νὴ- 

“δος 10. 1 Ὀ 
σοΐμιος κεφαλλίωικὴ τοϑ 
σεί μοι πὸὶ ὕψη τοϑ.Ὁ 
σείννοι 142. Ὁ 
σείστο 144 
σείπφεισος κυαγ ἢ τοϑ.Ὁ 
σασφὼ 109 

σαρᾳκηνοὶ 232. Ὁ 
σείρωπις 47.Ὁ [Ὁ. 
σειρδανάπαλΘ: τ65.Ὁ 
σείροἴδης 158,0 
σαιροδ)αψοὶ 189, Ὁ 
σαροδν!θ- 1 ἢ σαρόωνι- 

γέλως 9ο 

σειρδὼ 116 

σαρόδῶ, χὺὸ σαρδὼν» “- 
"Θ᾽, πειυτοὶ ι6. Ὁ 

σαροδῶ, νῆσος (ιεγίφῃ 89 
σαροοὺν λέγεται χαὶ ἡ ἡ 

«[ὺ 80. Ὁ 
σαρμτοι 55, 131 Ὁ 
σαρπηδῶὼν ὃ τὴς ὠυρώπης 

49 
σαρσυδωὼν, ὃ λύκι Ὁ) 10. 
σαφωγιχὸς κόλπος 8ο. Ὁ 

οϑ 

σαρωνὶς ϑώλασσι 80. ὃ 

συωγΐτω, οἱ χὴ σαντα 
γ)ο.Ὁ 

σουμξφιμάτωι δ ἫΝ “ἅ 

σδμρρμαίτιδες 157 
σου ρφπείτιδες 1. 
Σεξάςε,α, ] 32, ΒΒ 

σεξεγγυτικὸν σύμ. 41. 
σειρίεῦες νῆσοι τρῶς 63 
σειοίμυ ων πέρι 66 

σείει Θ᾽ εἰςηὴρ 41 
σελανοὶ 171. ΙΝ 

σελγεῖς 162. Ὁ 
σέλγη - 162 
σελόύκεια 170. 180 
σέλα κει ἡ "] ὅ; τῷ τ τλθει ᾿ 

ὲ 17ο 
σελοἰκὶς 167 Ὁ 
σέλοϊκος 1δὅφ Ό 

σελάκος, ὃ χαλλίγικθ- 
170 

σέλουχ 9 ὃ γιχάτωρ 
ἜΡσθΣ Β 

σφλίωυΐτης λίϑος, ὃ χὺ λυ- 

“νίτως χαιλύμλμ!θ 61: 
σεμήφφιμαις 7182 Ὀ 

σερξωγί δι: λίμνης πέρι 
5 45.Ὁ 48 

σεριφ» 105. Ὁ 
σερίφιοι 10. 

Σἥμω 23. Ὁ ΤΌ. 
σήμω ἧς σεμιράμιδ- 

189 
σημέϊον 23.Ὁ. 
σῆφες, 140: Ὁ 
σμειχο ὑφάσματα 141’ 
σηςὺς ΙΟΙΊ 

ΣΙσὴ παμφυλικὴ τόο, θ᾽ 
στοίον ως ϑαΐλαασο 2:. ῃ 
σιδοὺν σηοον(Θ-, ον τοῖς 

παλομοῖς, ὃς σιεονία, 
ὑσερον 3). στον στον -- 

γΟ- 21.Ὁ 
σιεβωγία, ϑάλασω 2, 

145. Ὁ 
σίἐ Θ᾿ λέγεπτω κχὶ σίαλ Ὁ» 

148 

σιχελίας 



σικελίας πέεε 9: Ὁ 95:0 
δύο πὐϑιαν, σικαλίσς ἐξ Ῥ 

σιχελίαν ὠπεῤῥολσωι Τὴ 
ῥηγίνης πις ὄζετα 93. 

σικελεκὸς δ τος, ᾿ 
σικελικὸς πος ϑιμὸς ἼΕΙ 
σικελιχὸν πέλαγος σῶνυ- 

μον ἀπε 
ΉρΕΣς ποταμὸς, ὃ Χ) 

ἜΡΕΝ 66. Ὁ 

δἶλις τς δ τὸς βαρξάερις 
᾿ ὃ τάναϊς ὠγόμαςοη 5. 
σΙ ΤΟΥ Ὄρφς ὍὩ 
σιμωνίδης, ὃ ἱαμ(ξοποιὸς 

ἐμορλν "Ὰ 
σιναπίδιηον χεῦμα, 2.05. ὃ 
σίναρίξ" ποταμὸς 165 
σινδοὶ 28 
σίγτιες ϑρᾷκεό» οἱ σίντοι 

144 

σιγωπέϊς τ 
σινώπη 7:8 
σιγώπη εἰσωπὶς 144. 
σιγώπη πόλις 10. 

, σινωπιχὴ χεῤῥονγήσος 1Ό. 

σιγώπιον 47 
σιγωπίτης ζῶὺς 10. 

σίγωπις ποταμοῦ ὃ σιγωπί- 

Τῆς ζῶς. κατοῖ Τνο 6 

, ἔπχώνυμθ᾽ 47. Ὁ 
δες, ἰταλικὴ πόλις 41 
δτεις ; ποταμὸς, Ὁ ἄλλοι 

νέιλον μετεχάλεῷ,͵ 4ο.Ὁ 
σεις ποτὲ τὸ μετάποντιον 

ἐμλήϑη δδὃ 
τος μελίφρων 138 
σίφνΘ᾽ 1ος. Ὁ 

σίφνιοι 10. 

σίφγι Θ᾽ εἰςράγαλ: Ὁ. 
Ξκῴρεαν 39 
σκάμανδρ» 11ς, Ὁ 
σχούμαυ δ Θ᾽ ποταμὸς ὃ 
"ὁ ξάνϑος ι6ο, Ὁ 

σκίφο; ΤΟ (Ὁ ἐν Τὸ οὐ ἢ ἐπὴ 
ιοο. ὃ 

ΠΥ͂ΝΑ 5. 
σκιροὺς ἀϑίω 15. 
σχεροὶς ὠγύμυςοαῃ ποτὲ ἥ 

σαλαμὴς 10. 
σκεφοφοεκῶν μζοὶ 10. 
σχοποίεῖαα, 83 
σχοπιαὶ τῇ ς εἰδοϑέας 47.0 
σκύζε -ἀδ »τὸ δργίζεδς 137 
σχκυδῶν πέρ 3512. 

137 
σκύϑωι δόλων πονηρῶν ς- 

πειροίϑης, δἃ 
σκύϑιω βύρειοι 93 
σχύϑωμ γόπιοι 1υ- 
σκύϑης, ὑὸς ἡρακλέως 

ἢ 57.Ὁ 
σχύϑες εἶμ», εἰντὶ Τὰ 

σκυνηκὸς 4 
σκυδϑικὴ δυσείωεξος τ28.ὺὉ 
σκύλοιξ ποταμὸς 147 
σχύλλωα, γίσε ϑυγάτῃρ 

8ο. Ὁ 

σκύλλομον δῚ 

σχύλλης χῳκὸν 92 
σκυείαν λίϑυς ποικίλῃ 

το2 ὃ 
σχύφιειι αἷ γες 19. 
σκύρος νῆσος [ο3. 103.Ὁ 
σκῦ ρος, ἡ λατύπη 10. 
σκυρῶσες, ἥτοι! υνλην τὰ 

Σριαροαγεὶν Η 
σμινδυοίσης, ὃ συξαεἴτης 

70. Ὁ 

σμεινϑέως ἀπδλχονθό. ἰ:- 
εθν 1ο9. Ὁ 

σριύρναι ἀμαζὸ ὧν 156.Ὁ 

σμύρνω χἡ χασία 173» 
ἀ ϑιὃ 

ΣΞολεὶς 167 
σύλιοι 10. 
σύλοι 10. 
σολοικισμιὸς 10. 
σύλοιχοι 10. 
σύλυμῳ ιόι 
σύλυμοι 162 
σ ἐπ: γῆ» ἡ χἡ συζα- 

130. Ὁ 

10. 
σοΐσα Ιοι 
σόσιοι ΠΟΙΟῚ 
σοφὸς, ὧν Τᾷ σέδα. 80. Ὁ 
Σστάρειν 159 
σπσειρή κι; 
στε ρὸν [Ρ. 
σπεξεϑυι. 19. 
σπερ χειὸς ποταμὸς 8.5.0. 
απιλώ δὲς 92 
ασιλέδες νῆσοι 24 
αποξοί ων γήσων πέρι τοῦ, 

1οό 8 
Στέϑιῃ 63 
φεφαρδῶς 2 
σέφω, ὅγεν ἐσεμυλϑος, οἐντὴ 

45 κυχλέμβωθ: γ76.Ὁ 
σῆλσα δ)ονύσε 123. δ 
ςῆ λαι κρόνο, Χἡ οῇλαι 

βειάρεω πόϑεν χέκλίω- 
χα 13 
ΩΝ ε [4 ; 

εηλῶν ἡραχλθος σπεει [Ό. 
133. θ 

ούμα «ἁπλῶς, ἢ ςόμα πόν- 

ΠΣ συμϑέτως. μον 
ςθμα: ἡ φεϑαοντὶς 50 
ςρωτύνικ 6). ὃ ὡς Εἰ)" κε" 

ϑειρῳσὸς 1Ο7. Ὀ 
ςρεθλὸς ὠπὸ τὸ «ἔφω. 

80. Ὁ 
φρῦξιλον, ἐντὶ τὰ «490 |- 

λοειὲς 29. Ὁ 
ςροφάσες τ. Ὁ. 

Ξυξαεις όρ 

συύξαεις, τὸ ϑόριον 79 
μ“ν: πῶς ἀπώλοντο 

ός, 70 
συ γοῖὲ 2 ὃ τὴς δυδδς 

ἀνὴρ οἷολοφονη εὶς 35 
συΐωη ἀνατολικὴ 44 
συϊωώη πολύχρημνθ" 44. 
συΐωης “πέοι 10. 42 
σύχλειον, τὸ χἡ συλαζογ᾽ 

154. Ὁ 
συλοσῶν τύεφνν - " οϑ 
συμπληγοίδες αἱ ποντιχοὶ 

13 
συλ ουείου 

Χο 



σιυδασω «δεὶ τίω) μεγχίλίω 
φρυγίαν 154. Ὁ 

συμδηοιφὴ 185 
σιμεσία πατεὶς ἡ κυρίωη, 
ἢ ἡ “πεντάπολις χῴλε- 

38. Ὁ 
συξοιχὅσιοι ἔγύοντο 68. 
σύρεδος αδεὶ γίγων ἀρὴν 

συείΐω 1455 1679 171» 
177 

συεΐας μέρη τέγ. Ὁ 
συείαι ύο 177. Ὁ 
σύριοι 1459 146 
σύειοι χα ποιεοκες 147 Ὁ 

ΕΡ χὴ συε,Θ.. ταμ- 

159. Ὁ 
αὐμ νῆσος, ἢ κχἡ συεία 

ιΟ5.Ὁ 
145. Ὁ 146. 
ἘΧΓΡ. 177 

σύφφι, ἥτοι κῳππείφοχες 
τας ἢ 

177 

σύφφε 

σύροι μελοίζχροοι 
σύφοι παλαμοῖνοι 145 
σύρτις μικροτέρᾳ» 1 χγ λω- 

,Τοφαγίτις 36 
σύρτις πύϑεν ἐτυμολογεῖ- 
το 26. Ὁ 

σύρτεων ἀμφοτέρων πέει 

Σφένσδαμνον ἔχει ἥ σιγω- 

πττις χώεῳ [45 
σφενθονη πύσα σηυσθάνει 

2. Ὁ 

σφήκειαι ἐγλήϑη ἢ Κύχρος 
1.0 

σφυρὰ ὅρες Εν}. Ὁ 
σφυρὸν εἰνέμέ [12 
Σ εεΐα οὐ.Ὁ 
φέτλιοι 128. Ὁ 
οἥμα τῆς οἴχερδβης ποῖον 

8..122. ..36 
Σῶερα, τού 
στύς ρα] 09 αἰγινήτης ἐμ: 

πορος 1οο. ὃ. 

ΠΙΝᾺΑ 5. 

Ἰ- 

Τωνΐα Φ᾽ 
’ ς ᾽ 

ταλγία. ἢ φώσκία 56 
πάναις πόϑεν ὠγόεκοιςτα ὅ 
τανάϊ δὸς πηγαὶ ι28 
ταψαΐτις στῶν 159. Ὁ 
τανύειν 174. Ὁ 
τάξιλα 200 
τάξιλοι, οἱ χἡ τόξιλοι 19. 
ταφρρξάνῃ ἰγδιχὴ 116, 

Ἵν ΨΡ, 
τύώξῳνοδος, ζῶον ϑαυμά- 

στον 
πειρᾳντινί δὺον 
ταραντινίζειν ,71 
τιρανῆνοι ἴοωσοιν ποτὲ 
δ᾽ ὑφ οολίυὐ γι. Ὁ 

πίρος ἥρω ΟἿ 
τάρᾳς «ιαφορέϊτωμ χτὶ πὸ 
ῳ,06: 71. ὃ 

σίξυς) ἢ χαὶ ταρεντὸς 
σο. Ὁ 

περ κων; ὠπιςοίτης Δ (τς 
τυῤῥίυνοὐ πύλεων 653 

ταρχωγία, 10. 
ταῤῥὸς Ιός Ὁ 
ταρῥὸς 5 ὃ πρλαϑίρεαν 

74. Ὁ 
τιρσὺς 164 

ταρτησὸς πόλις 653, 
ταρτησὸς ποταμὸς 9. ὃ 

χαοσί τερον χῴταφέρων 

62. Ὁ 
τασχοὶ [90 
ταμεοικὴ νῆσος 54.Ὁ 111 

Ἄ 3 

τανοικὴ χερῥόγνησθ' 
20. Ὁ 

ταυειχρὰ ὕρῃ 10. 1τός 
ταΐεφι ἔδυ 55: 56. 

Ιόο 

τοῦτος ὃ χρήτης βασιλάϊ- 
᾿στις 18, 49 

ταῦρος τὸ ὁρθς 20. Ὁ 
οϑιΌ 125» 1289 132) 
1Ιόο, τόά4 

ταύρᾳ τρῦρμί ὅδι τὸ ἴμαμον 
130. Ὀ 

Ταμρφπόλος πὸ λων, ἢ ̓ 

ἄφτεμις ῥὰ Ὁ 
ταυρφσχύϑαι ο. ὃ 

τά; μία Φ( ἰχνάδων 
84 

Τεγερραῖον,. πὸ χὺ τὲγ.- 

,"Ὁ»"» ἢ Τέργες ρον “3.0 
τέκτονες, Ἰὴς εὐ ῶς ὃὗ- 

περγρὶ, χτί γον ποιη- 
τὸς ὲ 63 

Τελμμοσὺς Ι61. τό3 
τελχόνες οο. Ὁ 
τελιχινὶς ἐμλήϑη ἥ ῥόσος 

Ιυ. 
τένϑυθ- 4. Ὁ 
ολπεῶ 39 

Τέμπεα μηδ ὀτ18ς.᾿ 
85. τςο,Ὁ 

χέμπη ϑεηαλιχῷ 130: δ 
τεμπω φὴς πύπος, ἤτοι ξ- 

λώςξης 186 

πένεσος 19, 1ορ. 8 

πένεσος ἱεροὶ [ὦ Τῷ ὑπόλ- 
λων» 87 

Τενξον- εἰ εἰνὴρ τοῦς, ἃ 
πένης, εἰρ᾽ ὃ χενεσὺὴς [8. 
Τερηδὼν 178 

τέῤλα 165χ.Ὁ 

τερσὸς, ἥ ὑφέξον ὑλήϑεῖ-. 
ὑ τειρσὺς 18. 

Τέρσω, τὸ ξηραάνω 170. 
Τέτρῃ κέν, 119.Ὁ 
τέηιγες τίνες φϑείχομᾶροι, 
Ὁ τίγες ἄφωνοι 67. Ὁ 

τέχνης βωμὸς ἐν γοδείρφις 
δ8.Ὁ 

πῖον χῶρᾳ 142. Ὁ 
τζώνοι 15. 

τζοφάρη 132. Ὁ 
Τῆλε, ΤαΤέςι πόρῥω 94.8 
τήλιςοι 16. 
τίω Ὁ-, μία δ χυχλέ- 

. εἴων [ο5 
᾿- 

ἣ 



Ἷ χυτὰ ἐπα, δ] ἀρᾷ 

εἶν τού. ὃ. 
πίωια σκθφφεῖα, ᾿ ΓΘ 
Τιξαριωοὶ ὦ 1425) 143 
τξίρι" χσαρ 170. Ὁ 
πιξξει ον. ὅ πότοις διμώ- 

νυείος 65 Ὁ 
ἠδι Θις ἀλόυλ Θ᾿ ποτὲ ἐμ- 

λήξῃ, 10. 

Πγθης, Τγρητος» ποταμὸς» 
ὃ γἡ τίγρις, 170. Ὁ 

πγοῖς ποταμὸς 178. Ὁ 
18ὃο. 181. 291 

γἤγοις πῶςχλίνετολ 179 
71γ0 19 πὸ ζῶον ΤΌ. 

πιϑωνὸς, ἀδελφὸς λαομι- 
“ον]Θ- Δ5 

εἰς τιμόϑεον τὸν κιϑαρῳδὸν 
᾿ διγεαμμώ ι56 
Ταῶλο᾽ ὁ6. Ι 58 
Τύξα, ἐντὶ τὰ τόξον 

12: 

“πξὰ σκυδικ 29 
ξιλοι; οἱ χἡ τάξιλοι 

200 

πχοξοφόφϑι μοι 185. Ὁ 
ὕπαζον, ἢ ἢ γοηκίζιον 

1οό. Ὀ 

τύποι πολλοὶ" πὸ φυτί 
, ἔρον τοὺς κλήσεις ὅδ. Ὁ 

σὐρνὸν., εἰντὶ Τὰ τορνοει δὲς 
ΦΟ τ 

πορνὠσοιδς 204 
σορώνη, τόσ Θ᾽ τὶς δμώ- 

γυμος τορώγῃ τὴ 78 
ϑρᾳκικοῦ «ορ τέως ϑυ- 
Ἔα ότι. Ὁ 

κοὶ [37 
Ζῦσχοι 63 
σύχαροι 109 
Τεαπόζειον δὰ π᾿ μδλ- 

λον γεατῆξον, ἣ τρα- 
“πόζιον 2Ὑϑπα 

τεαπεζουῤποι 1441} 
τεαπεζὸς 121. 5’ εκ 

144.Ὁ 
μδβτεζοισία χώροι 181 

ΠΌΝ Ἃ πὶ 
τεαχέίω ποτὲ χληϑεῖσα ἣ 

ἔφεσος "156 
Τερχειῶ τὰ 166 
τρέμων, «ωείον τὶ 

ὶ 194. Ὁ 

τρέσω, ὅδεν τετεομμέ- 
νΘ- 71 

χοία, ἀντὶ 8 πολλὰ 
θα. Ὁ 

τειγλῶχιν. Τ 5769] Τ εις 

εἰχίδως ἔχων ὦ 93.Ὁ 
τειγωγοειδῶς ἰδοὺ ποὶς 

παλαμοῖς ξομματίζετο 
πὸ δ 44 

τείλλιςοι Ἰξηρὲς οΔ.Ὁ 
Πα πέος, ἢ ϑριγω- 

ΟἹ 
παν οι ἀδύως 49 
ψείτων, μέγας τὶς σποτο- 

ὑὸς 10. 
τειτωνὶς λέων 15. 
σειφυλία, ἢ τειφυλὶς γὴ 

γδ. Ὁ 
τρωγλοδύται 176. Ὁ 
τρωγλοδὺ το σπόϊδεν ξτυ - 

μμιολογρυὰ ται, 33 
Τυυδειοίσαι, οἱ δι)οσκβρφι 

130. ὃ 
τσθ᾿ 50 

τυῤῥίωὴ, να τυῤῥίωὶς, ἡ 
»Ταμτῶ ὄξει το.Ὁ 

τυῤῥίωὶς δεύλαοσοιγ χτί 
παρωνυμίαν 179. 42. ὑ 

γχυβῥίωυὸς λυδὲὸς, ὍΝ ἄ- 
“} 63 

τυββίωνοὶ ἐσ 9 θῇ 
τυῤῥίωυοὶ “σὸ ὠδϑίωαίες 

ποτὲ ἐληΐσουἶο 10 
τυφὼν Ιγοῦ 

ἼΣ 

“γακίνδινον ἄνδος. τοό 
υώντιος υ[χητὸς. ὠντὶ 7α 

( ὑάντει» [51.Ὁ 

Ὕγεος ὑρόντης δε τί λᾷ- 
γτῶὰ 1γο 

“δε σσης ἼοΟ, 20. 

ἱσάτων ποιῤτιες πρέϊς 
; 93. 

δρᾶσαι ἡ τίῶ Θ' ἐκλήϑη 
1θς 

“Ὁ Ὕλα ερπαγὴ 52, Ὁ 
ὑλλεῖς »23.Ὁ. 
ὕχλη .10. 
ὅλλὶς - 10. 
Ὑρμρεν πόσα σημαίνει 

χΟό 
ὑμνέίδοι 1; 
ὕω Θ- πσύσᾳ σημαλνεῖ " 
Ὰ 20}. ὃ 

υμῦοι ΤΌ: 
υὑμνῳ δεν 2οὔ. Ὁ 
ὕγσενις 200 
ὑπὲρ πρόϑέσις ὁπὴ δ νο- 

τίων τίϑετω 54. 
53 ΤῊΣ 15.393 

ὑπὲρ πεϑϑεέσις τίϑετω 
ὁπ βορείων χἡ ὀῆὲ νο- 
τίων 290 

ὑρούρειοι 58. Ὁ 
ΠΣ “νήφ ες, 1552. Ὁ 
ὑφρρνότιοι τινὲς 7. Ὁ 
ὑποξύειν 12 

Ὕριος, χἡ ὕειον, ἡ ὑείω 
72 

ὑρχανία ϑάλαοσω 137. Ὁ 
ὑρχονιΘ- κόλπθ' 123, 

1853 
- , ἰ ΠΥΡΊ ς 

υρχῳῴνεος κολπος ολιρς 11 
υὑρχαίνιοι 127. Ὁ 
Ὑσοληγ [Θ- διάφοροι σῃ τὺ 

μασίακ ΠΑΜΘΙΣ δῇ 
ὑςειχὶς ΤΌ. 

Φ, 

"ᾧ πρέσοισιν εἰς 6“ 
μιουκεδονος 5 πδ, 
το ὐρράρα μὲ ΟΝ "Ὁ 

φαιαχὶς, ἡ ἢ φωακία 
οὐ Ὦ 

φαιναχόφοι ἢ γχἡ φωαιναγό- 
ΟΝ Χἀῇ 

φοκ; ἀχῤρᾷς ὃ τὴ Θ- 16. 
2 Ν 



ἣ φωιςὸς ὑπὸ γρ6ῆυνιων 
κῳτοισκαφξισοι τὸ. Ὁ 

φωλακφϑὶ δηὶ τὶ μυχό- 
γΙοΙ λέγον Ὁ 5 Ὁ 

φαναγόφεια 56. ὃ 
᾿ φαγαξοία, 147 
φαεία ϑάλαοσεν 21. Ὁ 
φαεία πόδεν ἐλΕῖς 

φαρνάζαζο- ὃ “ἵρ σης 
150 

φαργαίσκη 169 
φαρος ἀλεξανδριγὴ 21. Ὁ 
φάος, νησὶς 47 
φάφσαλ» 161: 
φάσηλις 10. 
φασιαγὴ χώξῳ 131.ὃ 
φασιαψοὶ [Ὀ. 
φῶσις. ποιτὴθ κόλχου 

121 
φᾶσις ποταμὸς 10. 
φασχία, 13 
φούλοε όρ 
Φϑειοφϑαΐγοι 131 
φϑιῶτομ οἰχαλοῖ 1.0 
Φιλαδέλφεια 158.Ὁ 
φίλανϑος σι 
φίλιππος ὃ ὠχωρνὰν ἴα- 

ϑϑς ιόᾳ 
φιλο λιον 1954 Ὁ 
ᾧλέγρα, πύϑεν ὠνομάδη 

όι. Ὁ 

᾿φλεγραία ἡ σιχελικὴ σδικὰ 
᾿ς πί λέγ) ό6 
φλεγραῖον σπεδῖον 10. 
Φοίνικες το 177 ἢ 
φοίνικες ξμπορινοὶ 958 

φοίνικες ἐπηρεφεις ε)εὶ τί 
λέγον.) 183. Ὁ 

φοιγίκη 6}. ἢ 
φοινίκη φῳρᾳλία 19. 

177 
φόϊνιξ, ἤτοι ὃ τρις ᾿ 
φολὶς Ἢ 87 
φορωγιχὸν ἄςυ δο 

Φεὶξ, φρικὸς 21 
φοίσσειν 87 

Πῖ ἘΝ χ 

ἄλεεν; ϑαλαοσία λήξὶς 
ν 2: 

φοθγς. κυξεργήτης Τὸ 48 με- 
γελάς .3 

φρᾶρφι, ἔν. σχυσικὸν 
149 

φρύρφὶ, οἱ φύλαχες 10. 
φρύγες. -59:Ὁ 147.Ὁ 

153» 154 
φρυύγες ἀσανοὶ 153. 
φρύγες ὀυρωπαῖ οἱ 
φρύγες. οἱ χ᾽ βρύγι καὦ 

βρύγες" [44. 
φρυγις ϑριωηπικοὶ 148.Ὁ 
φρυγῶν πέρὶ 153,153 Ὁ 
φρυγέα 155 
φρυγία» Τρεῖς 154. 
φρυῦοι 5 οἱ ἱ βάτεοιχοι. ,99 
Φωχφέϊς Ἷ ἢ φωκεέῖϊς, Τίνες 

᾿ 
3 

85 
φώκεμω 1: 
φωκέϊς ( (ιαοστιλίαν ῳ κήσων 

15 
φώκη λέγεται χὴ ον: 

; 
φωχὶς χώξᾳ ΤΌ. 
φωχυλίσης μιλήσι- ἰὦ 

156 

φωσφύριον πύδεν ὠκλήϑη 
χα. Ὁ 

Ἄς: 

Χαζλάσιοι 176 
χαλοεῶθ)- βασιλαὺς 

143. Ὁ 
γαλοδεοι [Ὁ. 
χαλσία, 10. 
χολοδοι 10. 
χαλίφρων 174. Ὁ 
χαλκέμβολον ΤΊ. 5 
χαλκησδονίων ἢ 142 
χαλκηδων 150 
χαλκιδὲς 92.Ὁ 150, 

δὰ τ 

χαλχιδέις οἱ ἐν ξυξοίῳ, ὦ- 
εἰςοι σιδηρεργρὶ, 14.2.Ὁ 

χαλχὶς 932. 1509 
χαλκὶς ἄφερῳ, ἤτοι ἡ χαλ- 

κηεδογίων γὴ τ ΤᾺ 
χαλκὶ ς,ἡ τοότερον εὐζοια, 

καλεμδῥη 42. 
χαλκὶς ὅ μία, ὠκκὰ πολ- 

λαὲ 92 Ὁ 96 ὃ 
χαλκὶς), ὕφος ξυλιΣ 

χαλχκιδεχοὶ ποτήρια τ. Ὁ 
χαλυξ δικὸς γρωδὼν 143 

Σ χάλυζες 142, 143. 
ἌΧ. 

χἄλυξῃ 143. Ὁ 
χαλυξιχὸς σίδηρος 93. Ὁ 
χοίρης;, εἰνὴρ λίνου). ὁ 

ἔργον ω ὃ Ζ8 ἡλίε 
κολοοσὸς 99 

χορυζὴς 170. Ὁ 
γαρύσσεως ποίϑος 92 
χαρώγειον ἄν τον 202. ὃ 
χαϊεωμίτς ἢ» ἡ ἘῈ 

ῥάώμις 
Χελιοδνιοα τρέϊς ΠΑ 

98. Ὁ 
“ἐλιδονιαὶ ἀναγινώσκει δ 

ἡρωοδρψὸς 99 
“ερβύννησος 144, Ιόςρ. 

δὰ τὶ 
ερβῥόννησος ταμεικὴ 

126. Ὁ 
Χήβαμις ἢ 176 
Χίμιαια δῷ 1όο. Ὀ 
“να ἐφιῶ δες ὕφωο οἱ πα- 

λωμοὶ λέγρισι 128. ἢ 

“49, τῇδ᾽ Ἰώγων γῆσίΘ» 
Ἰος, δ 

χιτῶνες πλατύσημοι 80 

Χοαζασθτον ὕδωρ 1οι 
“θαίαπης 7 ποτειμὸς 10. 
Χρυσῇ. ἡ χαὶ κόμαψα 

122. Ὁ 

χούσῃ ἱεροὲ [ὦ φᾷ ὑπόλ- 
λων! 87 

χευσὴ νῆσί» .17 
χευσὴ γῇ σι» ξχαλέϊτῃ 

ποτὲ ἢ ϑείσος [92 

λϑδυσῆ 



χρυσῇ χεῤῥόννησος 

χευσύπολις 
λευσὲ μέτοιλλον τῷ ἡλίῳ 

116 
2: 

ἐνάκειται 7 

“ευσῶν ϑέρος 

Χύρομ 63. ιν 
Χωρφογραφίας Ἰδεοον τὸ πάν- 

σα λεπτολογεν 111.Ὁ 

τ: 

ἤὭγυγα ἡ ἀἀγυπτος 85. ̓ 

ΠΙΝΑ 5. 
ὠγύγι Θ᾽ λάδων γοοῦ ᾿Ωρεέϑηα, ὅτ 
ὥγνεις 120 ὠρᾶτωι 194. 
᾿Ωχεαρὸς πᾶσαν πίω γίωῦὐ ὠφιχία γ)ό 

πδειξ χει ; τ ΖΦ φρίχια ἄςεα 5 30 
ὠχεαγὸς ὠφόῤῥο- 10. ὥριχος 1..γό 
ὠχεανὸς ἡ ἔξω. ϑάλαισσα ὥρικος λιίὼ 58 

4.Ὁ ὥραχοι ᾿ 59 
ὠκεανὸς βύρει- ἀοίκητον ὠεῖτα 1945 194. Β 

ἔχει τόπον ο. Ὁ 
ὠχεανψᾷ κόλποι πέσστειρες 

1Ι 
ἀρ θποναμὸς [39 

ἜΝ ΘΟ Σ, 



ΘΟΚΑΜΜΑΤΙΟΘΑΒΌΜ 

ΕΙΙΤΟΝΥ ΡΥΙῚ 
ΤΡ ΤΉΝ Σ ΧῸῊΥ 

᾿ΑἈΝΝΟΤΑΤΊΙΟΝΟΜΝΜ 

ΠὙ .δ ΤΓῈ ΠΉῊΝ 

Ϊη υἱσηγ ΤΎΓΟΠΙΕΠῚ ΟΟΠΟΙΠΠΔΕΓΠΠῚ, 
1 ΒΒ. 

Ὀιαϊοξξι ὃς σπίοτα Απορπαίίας, σαφ ἰῃ Ππρσαΐς ὨΙέτιο- 
ἰδὰ5 αὐ ϑυπεαχὶ οσσαγγαηῖ, δα ΕἸραγαθ, 

πιοτποαϊοὰ ἢἰς ἀἰσείζαθ, τοαπουηζατ: 

ΟΜ 

ΟσΟΟΜΜΕΝΤΆΒΚΞΝΙΟ 
ΟΚΙτΤτιοο ὃὲ ΘΕ ΟΘΒΑΡΗ ΤΙ Ὁ; 

(1 ιὸ (ὐοπίγονεγπα ρίογααις αα ἴῃ γοῖοτι (ἸΘοργάρῃϊα 
Οὐσαγπιηῖ ΘΧρ οδηίαγ, ὃς οδίοαγα ρίμγιγηα οἰ ποιάφηταγ,). 

ΑΘΓ ΙΕΙΕΙΜΟ ἤσ με Δ. Μ, Οὐοἰΐερι Μοζζοι 
ἴῃ. Δοδάεμια ΟΧΟΝΤΖΕ Νδ 7 οἷαι δϑοεῖο : 

Ροΐζϊεα νετὸ Ουαιμαἤατγοπα κόμη. 

Τὰ κοινά χρῃνώς. 

1. ὙἸΈΡΕΣ  ΒΕΔΡΕ: 

Ἐχ ΟἸπά ΜιΟτνακ κι 1688. 
ω 



τ Ππππ Ἰρπρῆὸ 
᾿ - “3 
Ὁ ἢ 

ΑΥὟ 
ν 

ΠΝ τι, ΕΥ̓ ΤΗΝ οἼθΎ τ ἘΠΕῚ ὁ μων 

Ἰ ΡΝ θσδαυοοο ἰχρεθα 108. » εηθία: ῖ 

ἀΡ ΒΩ τδῖον πὶ πΠῸ τὴς γα υλοναηῆο 
{πρρομρδμίο ὑδρίαι ἐτὸ οἰκο τς πὰ 

τ, “".» «Ὁ »" 

“κῶν... .“-ῳ- σις 

: ἀμ ον 
τ πρια μευ τ ἈΔΒ. ου Οτβηπόδὸ 

᾿ο υράίρνορν τἰνὸν; 

Ὗ ΣΝ λό Ῥύδυνϑῆ 

-. “ΔΑ, οι άπ, θοῦ βεέλαν. Ἀρασετ
 ΡΝ ΡΝ ὌΡνΣῸ 

ἐξ 



- 

ῬΕΦΈΕΑΤΊΙΟ 
ΤΈΘΟΤΟΒΚΕΝ. 

Τεέχου Φιλολόγῳ ΟΠ ει ΜῸς Ηπππ 

ἃ δ ). 

Ν {εναοίξημο 1166} (ὈΥ ρ ογΉ ΩΣ {δομῖο, ἦπ Ζπο 
ἡπορες (ἐμαϊοίος Τρία Κἔγ6 εὐρέα Κξο]!, ὀρεγ 
ΡΥΕΉΉΤΣ 4,262 7220 {αὐ ὙῊ: ὙΑΠΉΣ (722, {7 ΤΙΣ 

᾿ ἡ] μβγαπάο ομγΈο πῷῇ τὐξβληγητῃ αἰϊφηϊα 
ὉΡε114 οο]οοαγον, ΝΝοΪο2ο εμὴτε ἂρ αἰήμς ὃ 1οΐο 
Οὐ, “οΟΥ̓Ή22 βΟΘΓΑΥΉ2 οὐσγο ( ὁ χμογημε αἰδο αηξίο- 
ὙΕΙ͂Σ βΉΜΟ ΠΟ ΈΥΉ 22 ΘΧ ΜΔ, Ή 22 710: οοίθο.) [ἐπαίῖο- 
νῆα μία οογεηβοοίηον ο{8 ρο {Π|, ηῖρρε φηὶ μεε 
εἰμ!οῖ, Ἰαηπηηαη2 Οβῖο Ε αἰδρηηα, τα (ὀμῖ!, δὲ τμάς 
ΤΕγ1472 [βεὐΐος, {έντα ἡγε οα Πα’; ἀπρφηα [01], 
(Οερσγαρίτα, ἐἠ{Πογλς ἱπα ζθ᾽ σομίηε α!ον,. οχ Ἐγα- 
“Ἰοἐβοη6 {05 αἰδις ἐγασέην : πα, ἐαηηηαη ᾿ρ ηα- 
{1174 ἹΟΡΙγ οο, ἰρηρίπμα ἐμίηον: ΠΠρεὐτί, ςθ: 
Ἴρ[4 ἸρΟΟΥΉ2Ὲ Ἴσίοα ἀγεήντῖς ἐργος βο] μι’ γὸρ σο- 
14 «ηῆγηο Ἱμιοείραπιην. δὲ {ἐγίμμε (φηαηηουὶς 1 
ἌΜΑ: εγ14, 1 ΦΉΟΥΤΗΥ Λήοία, οἰο ηΉ 748 φηρη)ὴ 16 ἐα- 
Ὅὴ ἦς βογἼοίμε 405 τΤορβις εἰ, ἐρηιῥομς ἀομῶς, 
Σ 9 ( ΠΟΉΓΙΣ 



ΓΈ ΤΑ ΤΤτοῸΟ, 
{ρηνὶς ταν], φμα{, 10: βο(ὀαἶς, ῥ᾽ δῆηδ, 12 7ηο 
εἰομήηηθ ογπος ΕὙΑΠ]Ω 05 Τεπογος οἰμοθμί, [Π|4 
ρθη μι : ποΐαν [μ6]ο(4 ἡ υομίης, Ἰαπημ 422 εκ (4- 
[α1ο ύμ!ο, ὑΐπο ἐγαθὴϑαί, (θ. (ὐροργαρῥίς (γμμὶ 
ἈΠ Π]141 622 οχ οὐοἰοη2 ἔθμ:6 ῥαηγία!. δεοί φησὶ ἐπ, 
ληημῖο:, μοὶ Ἐκ ἐφ ρίμς ε μϊα ρο[ὶ ορέγραη2 Π{Πμς 
2,6 [δη2 ΡῬΥΖΙΟΡ [φ]εορηα Ἡδὲ γοβαϑὴὲ Ἐφημϊάεε. 
Ἐπ α βήε ({κο72 112 γφη1}1. {μ|ῤ]οὴο ) ̓μοομ!Ή11 
γραμήϑη ΤΟΥ, ΟΙΉ72 οθΏ (605. 1ρ(6 χηλάεμε “ηοοὶ ΤΉ 60 
γ ]ρη,72 ἱμΌο"1, ἐαηηηατς [θμία ἀρῖς. 122 αἰσοάγε 
ῥος ἀοἰμἶ : (οἱ [)ἱςίας εχ Ἰτρίο ἰοπῖα υἱδαηταγ. 
Δαπῷ 5 1460 ΕἩ [4 Ρ11 (ργρηεομίαγίοι, ἡμὴ λα γῆς 
οἰογλε᾿ εἰε[!οἰογαγῇ Τρ ογΉ,1!, ῥή(οο ποι ἐγ]. φαηπσενο 

᾿Ηληςζίαυ. ἰλῥη], [ διδΠοροία ὁ γὸ (μά βγη οΟΗ θη 61. 
δυρΕὐα τη. ΚΕΥΉ72 ΜῈ ἐΑΉ10 ὉἿΥΟ εἰ γα βογο ΤῸ Ε[} ἀρηλημσς, 
τας ἦα ρος ΠΟΥ ]ΟΉΖΩ, “ηοοὶ αἹΉ7, οομΐος οὐΉ ΠΟΥ 6 5 114 
παϊετοηάαπη προ Αγ} 112. 60 οἰο[!αἰ6 7472 2072 «οἱ ΟΥἼΑΈμ272 1421 }2|2 
ἀμχογιίησ αἷϊ- 

ἱ, οἰπι Βἰ- (ρεὗξα, ]α. ὉΟΥΗ9 σης ἡρ6α ῥη)η5 ορογς {μηεα- τ τω ; μῖϑης ἦρα βπ)ς ορεγῖς βεηεία-. 
τατι πηροηῆς 2726 724 721721Π ΗΕ Η7., ΟΟΘΟΥ ΤΑΤΕΥΊ. ΟΣ ΎΣ 
Ῥηοαῖς ῥτας τ ρου, ἡφασηη ΠΩ 016 ποο, 101. Ζολίμς γ]άπο, 
αἶϊον τἰ πὶ ψρσαὐξ: 11} ἹΜἘΟΥῚΤ2 οὐ [ἐ4: “Η2 ποι ρμηδοσο 
Εἰ. Δυτποής φήσας 1ἰ πη βηΊΉΟΥ 1» ἐμ [Π|ΠΠ 16 πολ μα) αἶΖσ, 
τραφῇ, φΉο ἱερά Ργοίβἑολαγαμς . 4 ΕἸεορναρβὴς γηάομά 
αι ῖαν {μη 018 [{ μὴ: ποῦ οἹάοαϊ, [1 ἀμ} δομίος 4η} ἀρᾶς. 

2472. οἰθρ ὁ δος 100 ἐατοδηηγ. [Ἴομ, 0 φηζαομα. 
εογ᾽οογαηοίμσς ( οπὶ πῇ ροεῖς [[ ΔἸ [ἘΥῚ0 ε{6 [Πομῖ! 
ηροί {αϑμίας, Ἰαηημαῦ οομοίἠμομία, ΑἩΓΟΥΊΟΥΣ, 
(ὐεσσγαρῥής γηαροοηο αεἰν(οοι, μὲ (οἰ ΑἸ οΥΡη δ 
Ραία!ν ααὐϊανάίαιαγ. Ης ὑογο, ἃ φηθ, 2 ἡμέ γ, 
ΡΥΈΙΟ, Ὁον ας Ἴμ76 ἐχρο(οἱ ροο!, εἰμῶς 122 ψαϑη δ, 
γεοί αρο!ὴς {1 τεῖφεμ2 ἡποίμϊσοί, Φθ. φμηοημῖο ἀρηδὶ, 
αρηίοιο» (ΟΥ̓ ΊΟΥΘς ΘΟΟΉΥΥΙΣ ΤΟΊΜΘΥΘ ΟΜΌΟΥΥ, Ὁ, 

γῶ (ἀοοσγαρθϊα (0. ῥἠξονία βίοι οονγμρ. Ἐς 
φηλαοηε, 



ῬΡῬΒΖΈΕᾺΑΛΤο ο᾽ 
γηλεο)2 ΦΕΥῚ! 4111, “μα, Ή 72. ΠομΔῈ, ἡμαασαπας [π- 
εἰλοίης με: γαβηΐας γαγίμς φπσί, 201 οη2 ἦγ: ἀκ. 
ὅέογε ἐρὁ ἐχρ]ηοα,η64 ΦΟΟΗΥΥΟΥΟΜΣ ; Ἡμτ ϑεγο [Πΐρ- 
ἡ2α16 αἰήημο ἡμηἐο δα. ποίαυδ, πὸ ἰοζξογὴ ἥαρο- 
μαπέ, [εἰ ῥγὴα Κγοπίο ἃ γροίϊογο ῥηογία εἶσ. 
κο[ὸλ ρο [π!. ϑοίγαα οχΡΟΙ1} ἰοΐξέον ἀΠοομοίὶ «αὐὶ.- 
εἶπα, [{Πηπῖσ ἐ{{ ς΄ ποὴ ραζοέαν. ΑΕ {{ πιοίρη 
Αἰλημοι; {πιὖ ἐοΥ 06 ἰάίογῈ εἰοργεῤομοί!, ὀρ (δά πῖο 
ΕΥΉΓΕ οὐμαΐμς {Ὡ1Φ25 ΤΡ εοίσρίοα ργΩ ἀν γε μεν [6- 
γ14, γολέθ!ὴς ξαδηίαγηε ἡμοοίμογας, γοίγαγο, (Ὅ» 
ἐεδδονον; κα! 1. φαγέα ἡ{}4 ἀμοογε. (ἀδορσγαρῥῆεα 
ΘΡΠΔ,1 ἐμ η6 αμϑδονλε (ὀπίομία [αὐ λουὶ, πὲ βά- 
ῥέα! ἰοἴζον ομὴ 1κ|0 ἡμηήδαίην, πὸ οἰμῥϊα ορὶ- 
πἴοηα ρεμεμίμ, ἐμδδπμο!. Ἰλαγίης φηλάίοηε ἐρ(ἃ 4"- 
ὅδογημς Ὁογθά γοοϊ!αυΐ, πὸ ποῖ ἐῶ ( μῶ ἐπἘ}2- 
ἽΜ}} γΑΙ ΟΜ, 7472 ΘΧΟΟΙΠΥΉΜΙ, εἰμμὲ ἐπ (ὃμί76ο- 
1: ημηδη( ας εἰλμ!ήμε ῥα. πὲ ἐωροάηξαηε ρον 
ὉΕΠΟΥΉ (ἀεοργαρῥ]αγ ΟἹ472 ἰοζο 71 οθρ ἰάη476722) 
ἊΣ φἼραΜΙΟΜ72 Ὁ 72612 δ ΧΟΥΘ[ ΟΥ̓, ς ἰσοά ἐφ λ672 
{μα αἰρομῖ! [ἀ6 ρογροίμο «πμοίαυὶ, μὲ ἐχ ἐρ(ο᾽ 
ὑπί6 ῥήῥογε ρο {Π|| ομγμς {Π οχ οὐβογμῖς ῥέος 
[715 “01 [41224|. 82 ἡμαπόο ἀἸ(ἐγεράμεος ἀπ- 

ὅΟΥΉΖ: [6ΜἘΘΏΠ 8 ΟΟΟΉΡΤΕΥΙ,Ε (χη μλοίομα [20- 
42. ῥαμεί ραγημς ἡ2ογ τὴδὲ {ροργΉμ,, μὴ δῆγο- 
πῖον, {εὐμίαγηνε οαπῆμε οὐτηγαξῖς ἀργῥης ἐγ αη γα, 
οἱ) [ὑλσμίας οὐπξγγεο, (6. γγο ἡμαλολὲ ποβτὶ 
“οείμϊο ἐχρογοίογε οὐμαΐης βώμ. ϑδμηδς ἐμβογὴη 

ΜῈ ἡμαϊηο] 72 ἰφογη ε γοϊμαμο ς ΘΗ 6 611722 
ἡεη, οὐμδης ση Ἐπ 3 ποῆμο ἡ απ ΐα ὁ ῥπίοο, 
72 7μτ0 ἰαίογο εἰ] !Ήγ, τον] 4: βαημγϊίηγ. Ταῤηίας 
Ἢ γᾷ (Φεοργαρβ σας φὐάογε Ρἰαομ!, ἡμϑης τογ] 

θο0 “ἰροα ἐᾳ ὩΜΟΥΉΜ2 220,11} [1 6») {π, ΦΟΥΉ792 
ὉΦ' ομχία φοἰοὐγίογα 444 ἀρμεί ΘΕΙΟΥο: ΘΟΘΉΥΥΗΤΙ, 
Ἢ 18 εἰ] σοπίοῦ 

εν 

φ’᾿ 



ῬΟΚΤ ἙΞᾺΑ ἜΠ1ῚΟ. 

ἀἩησοηῖον ἀρΡ᾽ 5.7. ΜῈ 4211 4422 (αεσργά- 

Ρῥίανη, βηἐονς ἰαταρασοῦς ξμ ΉΓΑΙΣ, τεἶΐ ρμογ, 

ἰμρρ γα βηπὸ ὑπαπέδης Τογημῖ, [ὀπβηε [[46΄ 

μρβε ἡτϑῤαπί. Θγαγεμαμεα, βμα 224) 0ΥἹ5 

»μογαομεὶ βιογα, (ΟΈΜΖΘΉΤΑΥΤΣ ἡρ[[ς ἡμ{ογηλημη δ 

γελρριας ἡ Ἡξιηα Ἰγγοπηθε [0Υ{π22 ἀππμό!αυξ-, 

γημε, πὸ τοδί ἡϊογμηὲ βημος α66 {6 υἱάονε-. 

περ ( ομμς [βοἘ βήπο ΜΠ [ρε, οὐ (αθο- 

σγαρῥίς ᾿γπᾶδημα απδϑαγἹὲ ἰοοο ἀεοθοοπίοτ, ΡΥ 

γεηηις ροος (γάδοῖς ΜΉΡΗΜ αγδλγ μη ) 

οὶ ἐνῖος 1β4. οὐ «ρὶπς φγαυϊογίθης γεδης οὐ- 

βνερογεμ!. Φ'' εἰοξέἠογηνα ραἰα!ς ξάγγασο ἡ{ξ4᾿ 

μάμίοαμα βαγεγεῖ. [π ΘΕ ΉΜ2 ΔΉ Ἰοοογη Ε17- 

»ποἱορὶὴς ἡπθαραπείις πον οὐυία 4ηφημο αΥΥὴρηῖς 

(4 εοη]εΐδμγας Ργοϑαῤήϊος ἐκ γόρης ἐρβς ΡΕΗ 45 

αὐμίὴς γγφιμὴ; (ὃ πὲ Ὁογά., ἀμ! το [ρρλίον 

ίμοσα, πο {ὩρΡοΓ γε: {Ππγὸ γνταϊμὴ “η 472 {45 

ῥηίαγμς ῥήβογίς πορηῖμδ ΤΟ ΘΜ ΗΜ, ῥγΑ 215 

ον ΡΙΩΡΤΜΙΟΥΗΤΣ Ζ0ΥῈ ἰοζξογὶ τἰμάογο, εὖ» αὖ, 

᾿ Ῥογείγμ πογηλρδης οα ἡμαμ ἐγ14 φον βἀδ1ς ἰσοῦ- 

γης ογρρεμη ΟΥ̓Ἰφποϑ: βοίοῦο, Παροβηγα ἡ{|4 1 

οὐ (ῥμγὴ; ἰαἹ ΟἼΟΥ ΤῈ εὐἱαοη θη ἜΥΉΩΡ1Ε5. Ἢ 

ἀμ “Εμρίορίανς αὐ ΖΕΙΡίορε Κμϊοαπὲ ΠΠ0 νο- 

»ηἰπαίαα, (οὐ Πααη Ηε βογλαμε εἰλόξαηε, αὖ 

᾿Ηείῥεγο γορο φηλάα Ἰμ{μ! [ὁ {αὐ α  ην.,. ὁ 
εἴγρα ἡ ψάνδωνυμῳ σεῖ Ἰγνομέδης ἰϊπιρμά 

Ογαος ὑμαπήξεα [{π|. δε ἡ μορμηηδμς ΩΉΪ5 

ὑμε ρα ὡμα ΟΥώσα ἰπρηα φοσηαίήθ γηαῦοῦ 

βηρεμάὶ «μάκοῖα,, ἤμάρρε [οΉΥ ας δὴ τ’ά)ον 8 

"άδο οἷα πα φοπε ϑαγθαγα οὶ, ἦα γορίσ ΜῈ 
εἰοίας, ημῖη ἘΟΥΥΙ θη: αἰλήμουε γσχ ἐκχῖν 

ἤγε {ἀεϊαμέ 452 ἡφαἰλεο ποημῖμ6 6422 βὲ φορεῖς 

1: οὐτγμμα γμθς 6}, 4μο ἡφμογαγῈ ΡμοδΙ, Ἡμ Ώ ΠΥ 
210 

δ: 



Ῥ»κ ΣῈ Α 1 1 ο. 

μοῦ ῥὑμεοῖ : πος οδ (γδομίς 4 1222 ὉΔΥΉΣ 
φησ αὐ πείοϊπε εα Πηραηῖ, μὲ ἃ Οἰανη {Ἰγο 
ϑα ρας ἢ ἐδ 19 ΠΟΙ ΉΣ, “ΉΘΗΣ ἤοηΟΥς σάΉ (4 “ Οἱλαοχοις. 
μοηὴ,090 4ΜΡ06 ρθη, εἰμηε αἰλμεαί «ο]!, «πέδον! 

Ομροβίνο μίμγίζη ἱμεὶς ἀμ [6 ἰκύομς {ίθον. 
ἩΗοηνολ δέορῥαηέλ, οἱγὶ ἐδ Πέογῖ, (γαοῖς ὁ}17- 
726 22071}1, 1} ΟΥΡΥΘΙΑΠ]ΟΜΟΤ2 ΤΑΙ 422Σ ἀρΡο712 εἴ- 
γ4025 ἡη4722 4Ἡ1ε|6772 212ΏμΈαγ6 γερο 2218 Ως 
Ο[ἰ ψμαρείο αὖ εἶν [ἀπίομηᾳ εἰλίδοοίογε οὐρα! 1411- 
2 »μαχὴχ2ο ἀγφίοά τον]! 4... 64 γΑΪ]ΟΉΠΤΣ 2220222072- 
14 7,485 716 αἴδο ἐπε ἡ μαΥΉ,: Φ4μ0 ἰοξογἡ ρ62Ἠ!47:- 
44 γεϊπφηο. Ἐχρεΐο! ζγ {42 αἰ ΜῈ 616 4η:- 

Ο ὅξονῖς ραϊγα, 40’ ΠολαβοΥο 740 Ὁλχογ, [οπίθπ- 
᾿ 224722 2642 ΡΥΟΓΟΥΥΟ,: ς (οοἱ 1) ο10 παϊαίογε 0ρη:: 
εἰ, πῇ γὲ: αὐθο οὐ(τμγας, 200 12. ργοῤηραο ἰα- 
᾿ Δοχέον, [(ἀσαοὶ ἡποαεῖπο ἐγμαῖ. Ελ2 φάος {πὖ 
οι» !Ἴαη ἐγρογίο, ἀμ! ραμίο ρο(,, {ἐγ7}{{Π6 (2 - 
66 ἐγιρεγαμίε μη 0 ἀπῈ| ἸΝόγοηθ τλρηῖ6 [ἐ4- 
μά: Ἐπ αι ῥήν.) ὁ σογθς 2οϑ, οἰοήέηγ, πὖ1 ἐχ- 
᾿ς ρλἀϊ Να(αιμοηηζς ᾿ογμαηῖς γερο! ἰαμήηης ( ηηοά 
᾿ς ἡμλόογε (εὐ Γλονηήδήαπο αροϊαη 6 ἃ δαίχα!ο πῷ 
᾿ς σανυ γεΐΐς πο 7, 1}. {μοὸ ἰοοο ῥγοαγηης ) Τάπ- 

ΠΉ4712 ὙῈΓ0711 5 ἡμθη μα !, σΉΜ2 ϑάσηάς οἰθη20. Ω0" 
᾿ς ρᾷ μηρεγὶ ῥεὶ]} τοβίήρία 7η4 Τοχῶρης αἰοίογε [0]6}, 
Ο ηηρ οὐ ρλομα [16 αἰδοίαγε!. ΝΟΣ ῥαηοῖς δ72 
τς βρη βή{ὲ Ἐπαϊ!δήμς ρον (μα 5. (ὁ πόὸ 14π|2 
ο ἀρηε πος οἱ πμόας 2|Π745 ΟἿγὶ αμδογ]!αι, περ 
Ο (φηρά 122 εὔμς τοὶ ἀγρηθμέηρε ΑΥ̓ΤΊΡΙΕ) ἡηοεὶ 
᾿ς αἰριήγησιν [Μ“47Ὲ αὖ ΑγἼεα ογεα 75. ΦΉΣ: “60 

ο Ριοίογγίσης πες δίγαθο αὖ δα ογδε βΑΥΙῸ 12 214 
ΟΡῇ ἀερούαη! ἐἰε(εγ Ποηος βίας ΔΉ ΡΙοοηίηγ ; ΟΦ" 

ΠΑ ]ΟΥΣ ΟΟΥῚΘ ἡ02207712 172 σὐμ γαγίμτε [Π, μοί 
Ο 2011] Αβήεώ ἀε(ογίθοενς οὐχ ἸΑΜΠΗΣΣ, Ορογ ας 122- 

Ρ6,0.1: 



ΓΒ. Ὁ Ἑ Αἱ Ἅ τ: οἱ 

ῬεμἽ} χμαμίμηε Αγαεῖα [ο]], 41 ππαὶ Α{|{2 γ6-. 
᾿ φίομῆς ΘΗ ΟἼ1442 6472, [ὶ ἐρ(ὸ Α{8γ {π1|{6., 1422-. 

447,2 οἷο ογγα4 ἐμεοσηα ἰοηηθης, 490: 172 ραίγίᾳ, 
μα ῥοίρο:, ρμοῖ [ἀμφ ρον ἐγμσεγεῖ, ΚοΥ  [εῖς. 
[μα οἰ παίήοπο γϑομ [α10, ημοα [4:18 δε1-. 
εἶα:, [ἴδ ἐκ ἐρία (ἰγαεία, [ωε ἐκ ῥγοχίμα ΑΔ, 
“μὲ αἰ1ὴς γορέομήδης υἱοῖς, ἱμ24 φμοαί γοῦ πο- 
γ47,16 φρρεϊἰαίης, [4 ἐμ ημοά ἰΐμοηα αγώοα, 
ῥὶς σεγπαρμία, (ὑγΊρ(δγῚ! (ομὶ ΑΠ1, 1} τς 2Ε6ρ)- 
ΡΗ0, ἀρορομ(Ἕδας, τφἴρης αἰ μΘΌ ΕΥ̓ 45}}) ἹΉΏ2 ἡμοεί 72 
2ὲε γορίομέθης οἰε[ογῥομαῖς φμαίβ 1: [(ὁόμα ῥγο-. 
Ργία σεν [αϊμε, [μ{Π|{Πχὲὸ ἐαραβοίηγ. θά ομμ2 ϑμ)- 
4. περκήγησιν οἰκμέγης ἡπ00 [)]Ἰομ,ο ΜλοΙο, 
ζηοο ΟὐγὶμεῤἼο, τβοάο ϑάχῖο μὲ Κῤοάϊο, φεοαῖο, 
Βγχαπίϊο ᾿γίῤμα!, 4} 10οὲ Κγὲ γίδες ῥγὸ λοπγο 
[0 μοίίγο ποῖ ργο Πομμογο εὐγΐεμ!, χρία ῥίο, 
{βοῖοὶ τογλας (ἐμάοία ὁ ομὲ [(ϑπ!ομς α{{652- 
ἡ] ὁ Απ ἄβπ ὁ ἸΝλραάμης φοπογο, «ῃ αγῶ- 
ΤΉ ὃ ὐάσά οϊα(ξογημ ρομίε [ἐαΐμοξ ὃ (οπ]6- 
ἅδην Σ ΉΖΟ6,4 πεθά9 [εἰ Εὐναλοδ, βγΟΡΟΓμ. τη, 
θον(. 138, "02 υἱάογα. εἰἐ 12 θογηε [(ὀμ θη 4722, 
726 724χῆγιο ῥγοροηπάογο χε Βγφαρέζαμε ο)μ:. ρά- 
ἢγ1472 {μη} 5 (δἰ 1ρ(μμε Αροί μους [)οἰρῥὲ- 
οἸ 2.) {{ εἶδ γὸ δδίοο μία οομ(μίίμς ἈΩ 6,, 1072 
"1: ἀπζερς αἰλᾳμοοί γοῥομ(μηε γεαοἠέμγμης {μλ{6 
αγϑέγοῦ. δὲ μῖς -Ταγοοης παϊαίρ Ηρ Ζεῦ 10- 
(ΉΖ2 22181 οἰξομεογ!, οἼάομε ἐσο ἐαἰοαοες γα-. 
Ρεμάανε [)]ομ} 2 μο γἹ ραϊγλαμε ἡπαεαπαίο. ϑδεά 
ΔΗΡΉΜΣ 70. φολημας ῥγ0 γοὶ ἐρίζμς ΡγΟΙ2ο. αἰβήμα-ς 
72,5. ΠΉΘΟΗΜΗΘ ἐαμοίθς [(κὉ εὐἰο παίφαμίη: 
μὲς ἀκίδογῖς πο ἐγ σίογϊατε οὔἤηίοαγε Ρο εξ πα- 
"Αἰμης οὐ ομγ!αν, ορ ἐπῇία, [ὁ ἡμίξαν, ἱμ- 
εὐ γεβίομείοα!. δήημαιε πηδες ὁσο ἀορηίογῖμα, πὲ 

εἰαγ]ης 



ΐ ΡΚΝΆΕΞΑΤΙΟ. 
οἷαγίης οἤμίσοα!, Δὲ σγαϊμίον, ἰοῖον. φηῥὲ 
φαμοίθο 5 [2 βημαηηης αἰφμαμοο ἰαρίς [ε- 
γάχ, 12 ΕἸγηιοίορίοίς ργΦ[Υ μὲ οοη)οδηγε, ον- 
γα!4 αοἰγμογξην Καοῖ 6 ἀρποίοαγ, 46. 1. {μεϊϊὴς, 
ΜΠ (βέγο, Ἰρμοίςθς. δὴ {πε ρᾶπε ίδζυγ [έν 
“071 ροΐός, ῥὲς γηθομ ΩΣ Π μογ6 5 οί αγὶᾳ ἰὴ 454- 

γοποία. 

ΟΚΑΜ. 

δ} 2 εχ. μετ. γὴν 

- ε΄ 

᾿ ᾿ν 

»" 





ΟἈΚΑΜΜΑΤΙΟΘΑΆΚΙΜ 

ΠΙΟΝΥΒΙΙ] 
ΠΡ ΡΙΗΓΗΕΝ 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΟΜ 

 σ ΦΑ ἃ 
ἴῃ υἱππὶ ΓγίομμΠ] ΟΟΠΟΙΠΠΔΙΠΠΊ, 

ΜΙ 

ιΑἰ ει! δύ οαίεία Αποπηδ ας, αι ἴῃ 
{πσι}!5 ὈΙδεοηϊθι15 δι δγηϊαχὶ οσοιτ- 
της, δά Εἰσιγαβ, τηθιῃοαϊοὰ ἢϊς αἰρε- 
[125, τεάμοιηπάιτ. : 

᾿ ᾿ “ 
ἴα ἡφινώ χφινῶφο 

ΟΝ ΤΩ ἃς: 

, Ἐκ Οἤἰιομᾶ Μ, τὰ αὶ Κ᾿ τόδ7. 



[δέ Ἢ ἔτι ΟΑ 

ἈΠ τὴν ἐν Ἰ ῶς Ν᾽ ΪῚ ἀν ΘΔ ὴ 

ὙΦῊΝ. ψΑν ΟΝ: ὌΝ "42 ὑπ αν κι ἘΣ ΥΩ 
᾿. , ᾿ " » Ἴ ῃ ͵ δ ἢ ΩΝ ᾿ ᾽ τὸν ω ἕ 



ΟΚΑΜΜΑΤΙΟΑΚΙΊΜ 

᾿ Ι͂η Ὠ7ΤΟΝΥ͂5171 ἸΠεριήγησιν 

Σ᾿ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΤΜ 
Θ᾽ δ ΕΜ Ἀν δύδι 

ἸΙαοσπαιιθ ἀραιὰ Αὐόζογεπι ποίϊγαπη ργαίεν ἀϊα΄ οῬ πΠῚ 
᾽ ΘΟ ΠΠΕΠΊ, ὃς Πέλλῃ Ιοα θη 1 ὅς (ογΙ θ ΠΩ! γϑέιος 

ΠΕΠΊ, (ογρίᾳ οοσυγιπηΐ, ἤνε Ῥοξέοο πηοῦε, ἤνε εχ 
ἀϊα!οόξογαπη φααγιιπάδῃη 1ἀἸοπηδίθ, ἥγε ογπαΐ8. σγα- 

ἢ, εἰὰ, τἀ ΕἸσαγαβ ὃς Ττοροβ πο Ἱπσομηπηοας τοίου ροί- 
{χηξ. Νε ἰρίξυν ἐσάπιπι Ιεζτοῦΐ ρογεγοη, ὃς ομαγέαπι ἐπα ἔτα ἀ6- 
ΪοΓοΠ1, ΠΥ ΠΕ 125 φαίης 10 ΠΟΐΪ5 1145 Ὡ]ΑΥΡΊΩΙ ΔΡρΟΠαῖῈ τπἰἐπίπε- 
ΤΆΤ ΟΓΕΌΓΙ 5 Ἰποπ!]σαηάο, ΕἸρτγα5 Ὠϊς ὡς ἐν τύπῳ ((σγΔππλίσας 
ηυϊάδηι ῥ θη 5, ποηπι} 145. θείαι Ἀ Πεϊουῖσαβ 4155 ἐγθαηθηέεγ ἢϊς 
 ΘΟΟΙΓΓΙΠΓ) ἐχδίθεγε νηαπι εἴτ, ἈρρΟίβε15 ἜΧΟΠΊΡ]15 σΟΙΡΙΟΓΙθι15 εχ 
᾿ φυόζοτο Ἰρίο ρεζιεῖ5, τὸ νἱχ σαιόσμθδπι ἀθΠάδγαγι μοί αποὐ δά 
ΟΥΑΙ ΠΠἸΓΙΟΔ ΠῚ Ορετῖ5 απαΐγ πη ἱρεύζες, ΕἸριγαβ ΠηρΊ15 {Ἰπτὸ ὃς 
ΠΠρΙ]Α5 Θαγιπη ἔρεοῖο8, ἤγο ἀπΟΠΊΔ]Π125 πο 05}) ΠηριΪ15 ΑΥΠΠπη- 
᾿ Ἐοῖ5 Ποΐ15 ἤρηαν!, ὃς δαίάθηι ποΐαβ ΠΠΡῚ]15 δαγιιη θη} ΕἸ ΘΊΓΑΓΙΠῚ 
ἸΕΧΟΠΊΡΙ5. 4085 τη ΠΙΟΠΥἣΙ ἐοχέι ὁσουγγαηΐ ἀρροία!, υιὉ 115 ιαῇ 
᾿ ΤΊΔΠΕῚ ἰγγοηθδ πο] ροῆτηξ οἦ ΕἸρΊγα αυδτησπησας πὰ ἃ (γληῖ- 
 μηλεϊςἢ, πογπηᾶ ἴῃ νόος δπΐ ἰεπίεπε!ἃ ποιᾷ {ΠΔ Πρπαίῆ ἀςβοίδιεων : 
πξυ, τ. δἦ-- γαλάν τε γἡ -- ποίδειπι ἸῃνΘΏΙ65 55, συποά ἢ μος ἴπ 
ἜἸσυγαιτπι ϑγιτεπιαίς αιδτγαῖα, ῬοΪγ γπάείοη εξ ἀεργεπεηοβ, 

ῬΙεοηδίτηι ἔρεοίεμη. Τιαἰ ο 18 1115 σας ΕἸρτιτῖβ αι. ἐγοαεη- 
τ εἰΠπιὸ Πῖς οσσανγαηξ (οὐ) πηοα] ἐπηΐ αὔων ΤῸ γαλα, καν' Ρτὸ 
κέν. Κ.! γγὸ ὦ ν᾽ ὅκ 1ὴ ἐεγΠἩΠΔΈΟΠΙΡῈ15 ἡ ΡΓῸ ὡ, ἡσῃ ὈΓῸ: σμς5 
Προ ΤΟ οὐ» οἷσι ῬΙῸ οἱς5) χα.) ῬΟΙῈ ῬΓΙΠΊΟΒ 300 γε ι15, αἱ 74 1[4- 
Ἐς ποί!5, νἀ! οἸ 1118 9 415 ΠΟΠ (Οἴε5. οὗν! {πηΐ, “ασηα δια 
᾿ ΔΙΙΟΟ (φέ15. [20 1114, σι πάς γον!ππηι5 : οἰ πο Ππογὰ υὐθίσππαιις σο- 
 ραγΓιπηΐ, Πππ πάγη 1πία! ἰδία ῥγαίεγίπτῃς, (υὼὸδ ἢ (φι)ε] δίηαδ 
ξεγιηη ρετεραίαν πος ϑυίζεπγα, ἀἸαἰθέξις αἰ! ΕἸρΌΓΙ5. 185 
Πφρυά αὐέζοτεπι ποϊγιην (Ἰπιὸ ὃς. Ἡοπιεγαπγ, Ηεπούιτι, Μα- 
ἴχσυπι, δἱιόίχψιε Ῥορίδβ φυῖθιβ Ιοῃῖςα ἀϊαϊοίξιι5 πηαχιπιὸ [Δ Π}1}16-- 
Τῆς, ᾿ἰσοί πες ΖΕ οἱἸσα Ἰπ ΓΕ] 65) ΤΕΡΕΓῚ (οἱοπέ, Ὀγεν τα απείσοξ 
᾿Ἰβόζον, πε οαγία ποη 1π]ρεάιϊίο ρεσρεγα ροῆ τ, «ὦ πγιηιΐα ἰἰσοο τα- 
"αὶ 5 Ἰπηρίησεης, ΕἾ πὸ ριεν5 το εἰξαπι ἢ δά ἤπρι15 ποΐαβ 11: 

΄υοῖ Ῥαᾳρίπαβ Πὶς ἐνοίνεγο, Εἰσιγαγθῃη ΟΠηπίμπτὶ ϑΥπορΠη οοποιη- 
ΠΑΝ Πγ158, Ὁ ΕἸριγας {στη ΠΟτΙΝ [115 1ΠΠρηϊὰ5 (τῇ Ὑ ἀθοἰα 
᾿Ἰοσογαιη Ἰοηρὸ ἐππζοντιαι Πέα5) ἱπέμενι Πσοδξ - τὰ οπτηία ἔγγοπῖς. 
᾿"- ΑκΚΧ δὰ5 

ΡῚ 

" 



015 ἴῃ Ῥιοτηρία εὐυπξ 5. 6 

ἐατ)ὴ πϑοοῆξ ετῖξ τποπλουιᾶς, ταΠα] 8 Πὶ ργομηοσοηάο πηπάαν
γο, 61135 

ἵπε ροῆέα οο 115 ἸΠΓΕΓ Ἰεσεπάπμη ρεγρεϊὸ οὈνεγίαγεηΓ, ἢ ἴῃ ΓΠΩΓΡῚ : ) 

περ] ρεπέιονῦ δαζαγα οβοέ τπεπιοῦῖδε οποία, ἕαπαπᾶπη ΟΡΕΓΕ πιο 

[οἱαία. 5164 

Ὡ 

τ νοσεϑ ΓΕρου Δα ΟΙΆΓΕΠῚ ἘΠΟΓΠΊΙΟΥ πε ἀεβεχιο, 

πα γαξοπε (χέτα πὶ (απαπαπδηη οορηϊία ΕἸρυγᾷ) ἰγγοηϊδυβ ποῦς 

ριομυρίαπι ΠΕ Ῥεγίριζογε, αἷ ρἱεπίογοπη ἤππο ΕἸΡτιγΆγαηη ἱγαόξαν 

{ππν, δαξ ΟΟΥΩΠΊΕΠζΑΥΙΠΠᾺ ποΐϊγαμα., [ῖ5 ποῖς ἵ φηφῇῇ οἱάε. Εσ. 

αἱ ὁ φιφῇ οἱάφ Οοηλ. ἰθόζογεπα γε ΕΠ 85 ὉδῚ «παν πη νοοῖ 5 

τρῆπ5 ΠθΟΓΙΟΙΌΠΙ τορουῦϊαί. Αἴάσαε πα συ! Δεπὴ ΕΥ̓ΓΟΠα5 (1η φυογαπι 

στατίατι Προς Ἔχαγαΐα [ἀηὉ) ἂς ΕἸρυγαγασν Παγαπιαῇα πποπο ς [ξ΄ 

Ἐωαί: ὃ νεβίθυϊο ἰρίευν τη δίγι πὶ 14ΠῚ {ΓΔ ΕΔΠΊΠ8. 

ἘΊσαγαγαπι σᾶς ἀρυὰ ὈΙΟΩΥ Πιιηὶ ΟΟΟαΡΓΩΠΣ, 4112 ΟΥ̓ ΔΉ21 4:1 

Πιπέ ἐς πυΐδιις ργδοίριϊδ Πἰς ρίξαν) αἰ ΒΡεξογίσα : ὃ ὃ σγατη- 

τηαξςῖ5 αϊάειη 41125. δ ΟΥἐΡοσΥ αρρέαηι ἰρεζζαπξ, 4126 δγηέαχίᾳ, 

ΑἸ τα Ργοίδαϊαηι : Οὐκ αὐ δγηίαχίη ἐρεζϊαηϊ, ΕἸΡΉΡ Οοηβγη- 

δμοηῖς ἀϊοαπίαν ; 4α8 αὐ ΟΥΠοργαρ ᾶπι 80 Ὲ Ῥγοίοάϊαπι, ΕἼση- 

γα Ὀιξιἑομὲς ; 4αδ τάταθῃ ἃ ροίτογίογε Πάγαπα βΈΠΕΓΕ Πιηί, Ε͵- 

γα Μρεὶ ἴσας Ῥεοα ἰατῖτεν ἀϊοι ροῆαηί. 

Εἴσηγα Π 1 δἰ Ἰογῖς, ἴευι ποία λέξεων, ΄ιδ δὰ ΟΥ̓ ΟρΥΑΡ Ί ΔΉΣ 

(ρεόζδηξ, φυϊδιιβ ἴδ. ραγβ αἰτατιᾶ Ὀϊδοηὶς ἃ Ππιρίιος ὃ. ςοηίποίᾷ 

{ουϊρίαγα γαίοης τημίαῖαν., ΕΪ ἴπ ϑιμαηείέαεθ ΨΕῚ ἸΏ μα τὲ 4:6 

δοοϊάπηξ. 
Οἷν ἴῃ (Λυληθέαίε δοοϊπηξ, νΕ] Ιη γεάμηάαηεῖα Εἰζετϑο ὉπΠΠς 

σαξ ΡΙασίατ, νεῖ τη δαγαπάοπι ἀοίοξεη οοηϊίταηΐ. : 

Δὰ τοδυπάεηξίαπη γοίεγαπῖαν. Ρ ΘΈΡΕΙ, “4η441ρἰοΠΠς, Ἐρε»»- 

ἐοῇς, Ὀήρίαβαβρηης, Ράγασορο, ὃς ΡΙ ΕΓ ΓΟ ῈΟ Πϊαἰγ[ὃ:. 

᾿ς ΒΡ. βΡεβς εἴς αὐάϊεο [ζετο ᾿π ΡΙΠΟΙΡΙΟ ἀϊίμιοηῖθ, τξ ξειοῖδ-, 

μϑυΟ. τὸ εἰδόρϑν-. Ῥοεί ἐςαχὺς ῬΓῸ σαχὺς.- Ατί. ως τεοίεῦ 

ϑυύφθ- (ππάς φνοφερὸς) αυοὰ ἃ νγέφ(᾽ τφόξαπι οεπίείαγ, Πογ. 

Ἰξδπὶ ὕω Ὁγο [ωδ, ξαΐγ, ξῦσα, ξὸν ΡΙῸ ὧν» ἔσαιγ ὃν. Ιοη. ὅς Ροεῖ. 

σοὶ ῬΓῸ οἱ Ῥοεΐ. 
5. Αρ4ἰρίο!ς, δα γθάμριἸσαεῖο, Τουισας (τεχαεης, εἰς τερεί- 

το Ῥυῖπτα οοπίοηδη 159. ΟΠ ὁ Δαΐ ΑἸἸᾺ γοοαῖ! αἀάϊᾷ : ἥἢς ἃ τεένω 

Πὲ ῃταΐγω, ἃ χῴλέω χῴλήσω, ὃ. Ῥεῖ ΘΥΠΟΟΡΕ κλήσω, ΒΕ ΡῈν τὸς 
ἀ Πὰ [πεινᾷ αἰριγαΐᾳ. ἀπρ"οατοηεπΊ νῸΧ ροεΐζίοα κιυλήσκω, Ουὸ 

2 τῃοπταῖς ἰηϊταπν, οᾷ ἴῃ (γα τεἀαρ!οατῆ ἴπ τοπαεηι ππαϊ[ΕΓ 5 

αἱ ἃ φάσκω. ροεῖ. ρτῸ φείω ἀΐσο, δὲ πιφαύσκω. ῬῈΓ τα ρ!οαΐ!- 

ΟΠδηῚ εἰίατη χεγύκοντο ῬΡΟ ἐχύχοντο ῬΟΠΙΙΗΓ, αἰριγαίὰ Πίεγῶ χ, ἴῃ 

τρηπετη κα πταξατὰ, Τοη. πΙΗ ἃ τύκω ἱπαί. ἀξάποεγε Πλ6}15. 

3.25 ἘΠῚ εἴίαπι γοάμριίοαεῖο ηποράλτη ΑἸΈΟΟΓΙΠ ῬΓΟΡΓΙΑ, 4ι185 

φοοίάις Ῥιαξουτβ νου θογ πη, ἃ γΟΟΔΙΙ ὦ, 4 Δ ΐ ὁ ἸῃοΙριθητιαπ, σπᾷ 

τεροίπηζητ Ῥγίτηας ἄτι ΠξεΡᾶ {πειπδεῖβ ; οὐ ἐκη χρυλδίω, Ῥτὸ ἤχη" 

υϑώϊω, αὉ ὁ χέω᾽ ἄρξαι Ῥτὸ ἦξϑι, Ῥγδῖ. πιο. αὐ ἀρω. 

Ἐρεηβο . εἱς δάσιτιο πτέογα (ἃ περᾷ ργεσεάςηϊτε αἰ εγεηξῖς, ἢ 

ςοπΐομαης Π) δα (γ]Παθα», ἴῃ πιρῦϊο ; Π.]}5 ἘΓῸ5 (μῃΐ ἔρεοιαϑ8. 
4“, τυ. 



ἢ ᾿ ΕΥΟΝΟΝ 

4, χο Ουζ βυϊδὲὲ Ἐροηεβεῖε, ἴεα Ραγθηελο ῖς ἀϊοϊέαν, οὗπι 

γος} Πς (οἱα δἀάϊειν (γΠ1αθαπη ποη ἔμοίθηβ (ργδοῖραιδ ᾿ Ροἱ᾽ 6, δαΐ 

ν ροῇ οἡ πυρά Ιοπιῖπὶ οἵξ, τ εἶν ΡΓῸ ἐν» εἰοικοὺς ΤῸ ξοιχοὺς» 00» 

ΡγῸ ὅρ(6)-, πελύςΡτο πολιὶς᾽ 1{6ΠῚ σγοιαὶ ῬΓῸ πγοαὶγ αἰεὶ ΡΓῸ αἰεὶ, 

ὠπιδόυὴς Ῥο ὠπιδεής. 
᾿, χ9 γα Εροξίαῃς Ὑτγρἤοηι ἀϊοιξασ, ΟΠ {1104 φάἀάιξαν, 

αιοί Ιοητιπὶ ὃς Ῥοείαγιπι εἰ ; τ ἑξείης ΡΓῸ δξῆς. Εὐρωσείη ῬΓῸ 

Εὐρώπην Εἰδοϑεείη ὑτὸ Εἰσοϑέα, ἡξλιθ ΡΓῸ ἥλι(Θ.» πτεεφωτο ΤῸ 

σέροτα, ᾿Αϑέωαλη ρτο ᾿Αϑύμη, ἑτερόίτω ρτὸ ἑτεθϑῖα: Ἰασι ῬγῸ ἴσ 

ἐεγτιᾷ ρίαν. 40 εἶμ εο, τεῤτα]θθ ὑγὸ τείτΘ"» με σα] Θ᾽ ὃ μεσεί- 

πθ-, ὅκ σεπημηαΐο σ μεοσείτι). ΡΓῸ μέσ» ὑφώπ δ ΡΐῸ ὕςα]θ-, 
πτοστί τι )- ῬῖῸ τόσ(6)"» ὀφιἥτις ὕΓῸ ὀφίτης- 

6, 39 Ουζ ΤΠαρέμηηωσις γοολίι, Οὐ ΠῚ σοπίοπαπς τπᾶ, «ὖ εἃ 

οὐ αἀγαπρίταν ἀϊνεγία, ἱπτογροηϊξαν : τὲ σϑολίεθ ον ΡΓῸ πολίεθρον, 

αβαμαλὸς ἃ χαμαὶ, ξαρύγδεσ θ᾽ Ρ[Ὸ ξαρύϑεπιθ»,. ἔσσω, ὃ. Ῥὲν 

εἰντίςσοι ον Ἰσσω, ῬῖῸ ἔπω, ἕαπομαι ΡΓῸ ἕπομω,, Ῥοεῖ. 81. οὐπὶ 

Ῥουιοὰ ομυξϑτυ ΡΓῸ οὠςϑα, ὅζο. 1π γεγο 5 ΡΠ ν!5 Ροπιξαν. 

7, 45 Αὐ Ἐρεηΐδεῆη δἰίαπι γοίογγι ροῆαηε ΡΙεγίψας Ὀδέϊνι ροα- 

κερὶ ξογπηίπδε ἴῃ ξοσι, τὲ γεφέεοσι γΓῸ νέφεσι [ἰφεῖ ΔΙ] φααηάο εἴϊαπι 

ΔηξιΠοίης δοσεάαί. 
8. 50 ΤίεπΊ ἐεγπυπαϊίοποβ ον θογιΠη 1η Τπηρετῖ. ὃς Δοῦ. 2. τῇ 

 εσχὸν, εσκες, ἐσχᾷ, ῬΙῸ ον» 449 6» χα. ἴοῃ, ἃς Ῥοεΐ. 

9. 69 Ἰτοπὰ οὐπι τη Ὑεγδὶ5 ἵπ ἀν σοπίγαςτι5 ἴῃ ὦ. ὁ Δηξε ὦ ΡΟ- 

ηἰξαγ, Ιοη. ὅς Ῥοεί. αἵ κομόωσιν ῬΓῸ χομῶσιν: -μειδιόων ΡΓῸ μειδιε-; 

ῶν" ἃς οοηέτὰ ἀλωῤμβμΘ- Ῥτο ὠλώμϑυ» ο ροϊξροπίο, 

το Π ρίαβαξιμς εἰὰ ρεπηϊηδίϊο εἸυ ὁπ οοηίοηηίί5, Ιοηΐδιι ὃς 

Ῥοείϊς οχαθηβ ;Ὡ υΐ τόοσίθ). ὕΓῸ τόσί 6)» μέσος ΡΓῸ μέσ' Θ΄. ᾿Δῥῥα- 

 Οικὸς γτο ᾿Αρᾳξικὸς, ἔλλαχον ΡΓῸ ἔλωνγον. ἱ ἐν, 

τ Ραγάροσο, φοροματισμὸς ὙΤΥΡΠΟηΙ ἀἰοιξαγ, εἴς «ἀάϊθο 

Π|εγα δαΐ (ἡ 1025 1π πὴῈ ἀϊόξιοηϊθ; υἵ ἡπείεφισι ῬΙῸ ἡείε9 95» 

“ΊΟη, ἐνὴ ρΐὸ ἐν, πειραὶ ΡΓῸ πωροὶ, Ῥοεΐ. φοφτέρωσῳ ΡΓΟ φϑϑτερῶ» 

εἶδα Ρτὸ οἶδας» ρεΓ Ῥαγαρορβθὴ [}1λ055 δὼ ὅί δυποορεῃ, 410]. 

ἠὲ ρτὸ ἢ, Ῥοεῖ, ἶ 

ἴ;. 29 Αἀ Ῥαγάσορεη εἴδη [ρεέξδέ ἡσι ΡΓῸ 6» Ιοηϊοὸ [λέϊο 

εχ αἷς, ἴῃ Ὀαΐ. Ῥἱαγ, ργίπγα ὅς (δσιπάας Πεο]Ιη. τ πλόυρῆσι Ὁ1Ὸ 

πλάυρῆ ς» χαρά ἱρίαπι Τοπίουμ εἰϊ ρτὸ πλώφαϊς- ΣΝ 

Πς 13.χ9 Τξοῃὴ (γ]]α55 φι ὃς φιν ποπηπηῖθι.5, ὃς 5εν0 ῬΓΟΠΟΠΊΙΣ 

Β5 αὐήϊίο», Ροεῖ, τὸ χρῴτεσφιν ῬΓῸ κεατὸς᾽ σέϑεν» ὅϑεν» ζῶ. 

᾿ ρο σέο, ἕο, Τοηϊοὶ ξλῶξαϑ εχ σῶ, ὅ. 
τ τῷ 49 Ἐξίη Αοῦ. 1. ἄσχον, ἀσκέφ) ΡΓῸ ὠὦ, Οϑ» ξχο, ἴοη, δί 

Ῥοεῖ. 
ΟΠ ἀρ, 56 Αἴας ἴῃ ἑογηηίη, 1πβπἰεν! ευναι ον. ῬΓῸ ἐμέν συοά 
᾿ Τοηίΐσυπη εἰς ρτὸ εἰν΄ πὲ ἃ φέρξων δέ φϑβιυᾶρ, ἴοη. τράς νετὸ ρεῦ 

ΟῬᾳγαρορθῆ φροδεμῆμομ. νι 

: τ᾽ ΡΝ τῇ Ὀέφγοβς, εκ τείοϊαειο (γ} 4055 ἀηλ5 τῇ ἀλιλ9, 

Τοηΐϊδθιις ὃς Ῥοδίϊδ το θη : ΕΔ ΔΙ άο πλεῖτ! σαί δε Πης [π|6γὰ- 

᾿ταμὴ ταυϊαίίοπο, ὃς ἕαης αὐ Εἰραγᾶβ ΠΕ ΓΙ ὰ5 (ρεέϊαῖ; ΔΙΩΜΩς 
.Α 3 ἰτονὰ 

- 

δὲ 

δι 
ᾧ 
Φ 



ΚΓ δ ΑΝ 
Πέονᾶ αἀάιεῦ, ἀπε Πεερᾶ πηᾷ δι ραν! θυς πυιέλίς, ὃς {πῆς δὰ πη. 
Ἰοσιπι Ρογεῖπθῖ, ΟῚ ἐς ΕἸσις δὰ Οὐπορταρίαηι ἡρείξαηξίδεις 
Ἁσίξαγ: ἢο Θφήϊκες ργο Θρῆχες, ἴοπ. ργο Θρφείχες ροπίξαν : ῥηῖ--" 
«6. ΡγῸ ῥιῴϑ).Θ» τείο!υξὰ οἀϊρίποισο ἱπηρτορνιᾷ, ἃς ὦ ἴπ ἡ τυμο 
ἴλίο, σημήτον ὕγο σημέϊου. ' 

“25. Αὐ  λαι γι» εἴϊατη ἤρείξδέ οἰγοαπ)Ηδχογαπη τϑίο! πέῖο 1ῃ 
Ἱποοηίγαζζα : τ σΠΠῚ ἴῃ σθη. ρἤαῦ, ρῥυϊπία ἃς ἰδοιηάα Γλβοτῃ. ἐων 
ΡΓῸ ων Ἰοηΐϊοδ, ὃς ἀὡν ργοὸ ων ΖΕοῇῃοδ ροηϊίαν. ᾿ 

ΤΕΣ 2 Ὁ 51 ἡμέςς: ἡ μὠζων, ΡἕΟ ἡμεῖς, ἡ, ὅχς. Ιοη.. 
45 Τίδηι φω, ςεἰς. ξεὶγ ΡΓῸ ὦ, εἷς» εἰ, ὃς ἴῃ [Ιηῇη. ξειν, 

ΡΙῸ εἰνο τί βαλξειν Ρτο βάλεν. ἴῃ Ἑὰζ, 2. ὃς 4{1|5 ΤοπΊρογίδις οἴτ- 
Οα ὙΠ οχί5, ὃς Ἰη ῬΑ ΠΟΙΡΗ͂5 Θογμη48 ΠῚ εν Εὕσοιγ ξον» ΡΙῸ ὧν», ὅσα» 
ον. ἰοηϊοὺ, 

ΤΠ Δ ΡΟ Ὑ ΡΎΝ, 

ἘΝῚ ἐς 

-ἯΝ 

Αὐἀ ἀεί γπην Πέεγος ππρῖπ5. ἀπε ῥ᾽ υγίαπη σϑίδγαπξων “ρῥαγεῇ, 
ἼΑρσις, ϑγῆρορε, Ζροοορε, δ 77 αἰ ρα. 

Ἂν ΠΡ γεν εἰϊ ΔΘ Ϊλειο Πέογας γαάίσα!ς ἃ ργίποιρίο, Ιομίβις 
ὃς Ῥοεῖ5 τιπέαία : τ χε: ργὸ ἐχκενγί(Θ-, κἄϑον ΡΓῸ ἐκᾶϑεν, 
νέρϑε ΡΥ ἔνερϑν, αὐώ ῬΓῸ γαλα, λιαξός ρῖὸ χλεώρθον χκίδγαιμμακ ῬτῸ (ἰκίφναμαι, «ιοά Πέρεῦϑυποορεπ ὴ (ὑκεδώννυμαι. 

τὸς ἤΆρσις οἰ Ὁ ΔΒ ΔΤΙΟ ΔΕ Ρ ΠΕ ΠΕΙ 40 γάρ Πρατίοηϊδ : τΐ δασετο 
ῬΓῸ ξείδέσειγτο, κώκυζ Ῥγὸ ἐκώκυξ, δέ, Ριὸ ἐϑεζ, ἴοῃ. ὃς Ροεί: 
σδέκτο ρτῸ ἐδέδεκ το ΡΊμία. ρενξ ΠπΠ ἢε ρῖο ἐσ ἍΕΤΟΕΙ ϑυηοοροη ὃς 
Αρσιν Δ ΡΠΊΘΠΓΙ (Ο[1π15. ΄ 

ὁ. δγποοβο ΕἰἘ Δ] ζ}1ο Πέερα ἀπε (ν Πλθα ἃ ἐπεύϊο ; υἱξ ἔσλε- 
τὸ ῬΓῸ ἐπέλετο; εἰντυλίη ῬΓῸ εἰὐγωτολίη» πέπωτα ΡῬΙῸ σπεπέτοιςτ» 
φεῶνες Ρ[Ὸ πρηῶνες, ἐχάτερϑεν ργο ἔχατέρωϑθεν; “χωσείμδυ!9.: Ῥτὸ “ρχωσείμδυ "5 λυτρὸς ρῖῸ λυηηρῆς, ἀλίῥὲς ΡΙῸ ὠλέτηφθς, ἴοῃ. ὃς 
Ῥοεῖ. Πς φϑήμβυ(. ΡΥο φϑιόμβυ», πιῇ Πὲ ργὸ ἐφϑιωῖμ-, νεία- τὸν ῬΓῸ γειότοι τον, μεύ χα 9. ῥγὸ μυχαέταθ"» ἔχανε ῥὑγοὸ ἔχωσα, 
ΔοΥ. τ. ἃ χέω; κτίρδμίΘ- ὑτὸ ἐκπσιμένιΘ-ἃ κτήζω. 

“᾿. 25. Ἦξιο ρεγείποῦ ϑγμοορο «Ἐοίΐοα, ουτη Ῥεοαπανὶ συκόδλη 
Ἀπαξβεί σομρ ἰσαζα ; τ χρόοῖε ρτο χΊ! δὲ, ἀμπωσις», ὃς ρεῖ Αη- 
{Ἐπ Ποπ ὥμπωτς Ῥἴοὸ εἰνάπτυσις. κὰ 

Ὑἢ 30 Τὴ Ῥγίειτ5 οὔασι ϑγποορε Ττοσαεπέεῦ σοηξηριε: κα 
ἑσθσιν ὉΓῸ ἑσήχασιν, βεζαες ῬτῸ βεζηκὼς, γιγαῶτες (ο ἴῃ ὦ τημέδα 
ἴ0) ὑγῸ γεγηκότες» ἴοη. ἃς Ῥοεί. 

ἮΝ 47 ϑυποορεβ ἔρδοις εἰς ππα ἢ Εκϑλιψις ΤΎυΡΠΟΩΙ ἀΙο τ, 
αὗτη σοηίρηαῃς ἃ πηεδίο Ῥορέϊοὸ Δ] 1ΟἸ τα, τ ΣΣαρούτοι ΡΓῸ Ξαρ- 
(μάτι, Τρινακίη ΡΥῸ Τρινωκείη. ᾿ 

55: .0 Ἰΐοῃη Ογαβῆε αμδι!4Δπ| ἀἰξα, αι νοσ]!5 {γΠαἴσαπη οοι:- 
ΠΠΕιδη5, ῥοῦς αἱίατη ΕἸ ταν ; οἱ ἱεὸς Ῥτὸ ἱερὸς, ἠοὴν γῇο ἠΐωνγ" 
ΨΕΙ σι 641 νοσαπππι σοηβιπο ἢΠέ, 4145 1ἢ δ ΠΑ ορἢΪ5 οἰ θυ ίσιτο, 
πξ ϑεδέες ργῸ ϑριοδέες" Πις γεν κλήζω οοπίγαξταπι ἃ χληίζω, 
ἴοῃ. ΡιῸ χλείω. ἡ 
ὅς 65 Ἠᾷσς γεξειτι ρμοίεῆ ςὀηίγα το σαϊπέα Πεο πδέιοηῖς, πὲ 
κέραίθ- Ργὸ χέρο]θ-, Ιοῃ, ὃς ΟΟΠραγ τι γου 7, τ μείζοες ὃς μεί- ζνξ. ὕτὸ μείξογες, Χο Υ αδ 



πο τ Δ Σ 
τ 38. .γ9 Ημο ρεγεηξέ αδ. Ἔλλειψις Ττγρἤοπὶ ἀϊοίϊειν, οἰ] ἄἀϊρἢ- 
{Βοηρὶ ΡΟ ζΕΡΙΟῦ ΨΟΟΔΪ15 ἘΟἸΠπέπαν : τ ἐς ΡΓῸ εἰς» ἑλίοσω ῥτὸ εἶχ! οὶ. 
νάω, νωξτης ῬγΟ γαίω, ὅχο. 
29. 80 Παρέλλενψις» [ει] Δ] Ἐ10 Αἰτευ 5 ἃ σεπηϊπαέϊ5 [τους : 
οἴ Μεσήνεθ- ρῖο Μεφαΐωδιος. μκύχελω ῬῸ μαάχελλα,. 
ς 35. Ἄροσῦβθ εἰς ΔὈΪλίίο [ἰτογας νοὶ (Πα ἃ ἢπε : τέ οδέχρυ ΡΟ 
οοἰύκρυον, ὈοΥ. 
᾿ς Ηϊιτείει ἔδυ ργὸ ἔμϑυαι, ἰαζῖο εχ 2)» ν. ξ το. 
ΟΠ 31,29 Ἦμπο τείειτι ροΐοις 14 Αροίεγορῃι ἤρεοίδς χιιᾷ νοσδίῖς 
ἢ ΠΑ4115 απέε οοπίοπαηπέεπι οἰΙἀϊέπν : τ Παρ ϑ᾽ ἱφρίω) Γόρ)ωνω ---ο. 

88. ΕδῚ παρ ΓΓῸ σοιρφὸ ροηϊίαγ. 
33. ϑγηαίωρβα εἰϊ εἰ πο γοσλ] 18 αὐέ ἀρ ΠΕ ΠΟΠΡῚ ργορέεγ απ γο- 

“ραἴδηη αὐ ἀρ Ποηριπὶ τη Ργοχίπια ἀϊζξίοηδ σπι ἐλύθη σοποαγ- 
γεηΐεῃ, τί τι αΐγδη 16 61 “Ἐ101Π πηΔΠ1 σοαἰοίσαξ, πη1{15 1ῃ (ἡ ΠΔΌΔηι 
ἘΠ4ΠῚ γΟΟΔΙ1δι15 (Ἰάκι!α οΙθριιπατα ρεῦ Ογαη) απ ἄττα5 δου ΠῚ 
ΟΠ πε ραηξ : τὖ χῶν ΡΓῸ χκἡ ὧν» κάκθίδι ὕτὸ χὺ ἐκῶδι, τύγεχῳ 
ΡΙῸ ΖΦ ἕνεχῴάς Ἦος Ατεϊσουτπη ργορτγίπμη εἰξ. 

ς΄ ἴη μαίέάέο ἀϊζλιοπαπι πγαίατα δοοίάππε εέαεβρο 5, ὙΠ, 
“μετέρο[ς. “ 

33. ΜΜοεδερε[ς, χυῶ Ττυρῆοπιὶ Μοέαίορς ἀϊοιίαν, εἰς ογόϊηϊς 
Ππεραστπλ τππίδίο, δι Πέεγας ἐταηροπίο αὖθ τιπὰ {ες 1η αἰΐδηι : 
τΐ ἔμμορε Αἰί. ῥΓῸ μέμορεν, Ῥταί. πγεδ, ἃ μείρω, χῳρτερὸς ΡΙῸ 
κρφῳτερός. ἘΣ 

34, Τρεῖς οἷς γοσλθῈ}} ἀν ο τη ἀπᾶς ρατίες ; νεῖ ρου νοοῖ5 οοπη- 
᾿ΡοΠέφ γείο!πεϊοπεπὶ 1η (145 ᾿πέεσγαβ αἰ Ἑοη68: τ γέη πόλις ΡἴῸ 
Νεάπολις, Ῥοεΐ. μέοση ποτοι δα ρύοὸ Μεσοποταμία. 

ς΄ 595, 29 ΜῈΪ 1πέεγ νοσδΌ 1 ραγίεϑβ Ιητεγρο πα δ[18 ἀϊζξίοπα, ὅς ἕππο 
Πητη! οαπὶ ΤΠ Ηγρογθαεον; ἀροϊάϊέ ; αἵ------δ)οὶ γαῖαν δείζων, 
ῬΓῸ γᾶαν διοείζων. ϑ1.--- ἢ) πλατὺς ἔργεῦ) Ἰϑείος9 ΡΙῸ λαὸς 
ἰῶ μος ἐπέρχεται. : 

55, Δμεερομς {γιὰ {ππηρέα, ἔδα εἰντήςοίχον, εἰξ ΠΠτδραρ ἘΠΠΠῚ5 
1Π Δία πιιϊδίο : σα]! Πηοάϊ ΕἰἘ ἢ Ργὸ ὡ τπ σιανῖς {γ11104 ἴο- 
πίοδ ροπέμπι : πὲ γηύς ρΓῸ νας, γηὸς ῥτὸ ναὸς, πέρίω ρτὸ πέξαν» 

᾿πὴρ γγο ὠΐρν» ΤΠαργηοσὸς ΡΓῸ Παργώοσός᾽ Ἰΐεπὶ ὄγυμώ ῬΓῸ ὄνομ» 
280]. ἰδὲ ρτο ἠδὲ, Ῥοεῖ. ωὐτὸς ρτο αὐτὸς» ἴοῃ. μοὶν ῬτῸ μώω 
ον. πίσυρες ῬῖῸ σχέωτιρές. 28.0]. χελαινὸς χελομνὴ» πρόοδον 
ΡΙῸ μέλας μέλωανα" εμπέχω Ρῖὸ ἀμφιξχώ, ἴεπι ρίὸ αὐἱριγδία 
οῆο, ἀξ ἀρῃ Ζεοΐσπι ἃς Ἰδλλμι ἦκα “ὦ ΡΙῸ δυο. ὃ. ξιωωὶ ὑτῸ 
(ὦ Αἴι. 
} 31,;. 25 Ἐξααυοά δὰ νοσιπὴ ἀφο ΠΠΔΡΠΠΠ17Ὶ ἐς Ἡ ΠΔΈΙΟΠ 8 Ππο Ρει- 
Ἐηδξ ἡ ῥγῸ ὦ, ἴῃ ἴευτη. ρυπηδ ὅς {εοπηάς Ὀεοϊη, Ἰοπίος Ρο- 

Πίμπι; τί πέτρη ὑγὸ πέτρας» Βορέης ΡτῸ Βορέας, ᾿Ασήϊω ῥγῸ 
᾿Ασίαν, ὃκ ὃς ῬτῸ α(ς. ἴῃ θαῖ. ρἱ τ, 

38,39 Τίεῃη (6. ηι, ΡΙῸ (Θ-, μιν ὅ(ς. τὴ ἐξοπηάᾳ Πεοίτη. ὃς 
ΡΙῸ ε(0. ε,» τῇ τεγίία Πεο! παῦοης (οπίγαζζογαηι, ἴοη. ᾿ 
᾿ς 99. 49 81ς ξμρύ ρτὸ ξμού ἕχο. 8 δ) ὕτὸ καὶ ἴῃ νεγθ!5 οἰγου πιο κῖς ς 
"μ χαλεύσι ρεο χῳλούσιγ Τρογιοὶ, ' 

Δ4 40 59 Τί(0Π1 

ἊΣ 



ΕἸΟΤΆ 4: ι ἷ 
4ν 55. ΤίεΠ1 ομΐωτο ΡΓῸ οὐντο ἴῃ ἐεγεῖα ρ[αγ. Ορέαξ. γεγθουιτη ῬαΠΣ 

Ἰοηιϊςδ, ' 

Ὧε ΨΌΟΔΙΙ Ὀγενῖ, ΠΊΘΕΓΙ ρυδέῖα, τηπξατᾶ Ἰῃ ἐντήσοιχον Ιοησάπη, ὃς 
ςοηίτὰ, {Ὁ Ἐέξαῇ ὅς 5.106 ἀϊσείαν, ψαϊα δὰ ΕἸΡΏΓΑΚ 1145 ἃ ΟΥ̓ΑῚ. 
ΠΊΑΤΙΟΙ5 ΓΕίΈΓ (οἷεέ, χαάγην!ς ργοργιὰ δά ππης Ιοσαπη ἐρεόξεξ. 
Δα «“1πε1εἐ ον: εἴίατα ((ε τὰ ὰξ ποπήδη 1Ππ|4 ἰλεὴ5 χυὰπη εἰνγ,- 

φοιχον Ῥαΐεδέ) γείεστι ροηπηξ ἀἸΑΙ ΘΟΕ αῖδιις ἀΙρῃΠΟηρΊ, ἀιξ Πέεττα 
ῬΙΏΓΕ5, 1Π 4145 πυξαπίαγ : πξ---- 

41 65 Τῃ ρμγίπια ὈξοΠη. εὦ ΡΙῸ « Ιοῃ, ὅζ ὧο ὕτὸ « 280]. δὲ ἴῃ 
ἐεΓΕ14 οἱο ὈΓῸ « ΙΟη. τ᾿ 

42, γ9 δἷς σέο ὕτῸ σϑ, ἔο ΡΓῸ ὅν» [Ιοῃ. 
43, 89 δ8[ο 1η ΡΙαίᾳ. ρεγί, Ψειῦ. Α(Σ, ἐὰν ἐέφ» 64) ῬΓῸ εἰν. εἰφξ. 

εἰ, Ἰοῃ. 
41 οὐ Τὴ Αογηῖο 1. Ορέ. εἰὰ. εἰαφ9 εἰξ, ῬΓῸ αὐμέ,ομς. εμοῦχο. ΖΕ ΟΪ, 
Ὅς Τοῦ ΊΩ ΙηΠη. ἐμ ΡΓῸ εἰν» [οπ. ὃς ἃ ψεῦθο εἰμὴ (ἐγ, ἔμβμακ 

ῬΓῸ ἘΦ “πηάς σεπηϊπαίο μ ἢΐ ἔμμῆναι, Ῥοεξ. ὃς ρεῦ Αροζορβη 
ἕμδυ, Ιοη. 

46. Ὑ19 Τῇ (ξοπηάα μετ, Ῥαῇ ἐὰμ ρτῸ ἡ. Ιοῆς 
27. 175 Τῃ Τπηρεγδΐ. ε0 ὑΓῸ «, Ιοῃ. 
Ἵ5, 130 ἼἝασι γτὸ εἰσι, εγεῖα ρίτιν. δϑ εἰμὴ [771 ἴησι ρτο σι ἕευ- 

114 δίην, αὖ μι, 6 ; {δ ἐαπαθᾶπη Ὁ ἴημε ζογπηδίαπη, αἴ ὃς ἐοιεϊα 
Ῥίῃτ. ἴασι. 

Ἴ5. 149 Τέεῃι Ργσροί. ὕσαὶ ρζοὸ ὑσὸν σαὶ, ριῸ ἀστὲ Ῥοεί, ὃς 
φ91)1, ἕξ ρεγ ἘΦΠΠΙρ πη Πΐογα ρ, ποτὶ ΡΓῸ τὸς, ΠΟΥ. 

ἧσο ΕἸρΈΌΓΙς Πιΐος ἀϊόξιοηϊς τη (Οὐδ! δέ πγυξαίᾷ δοσεηίεπάμς εἰς 
εὔδπη ίορ αρίαίγις, εἶπα ἴο. ποπλϊηΐ5 (ΕΓ ΠἩΪΠΔ ΕΟ, αυξ ὙΈΓΘΙ ρας 
ἉἸΠσπ πη ξαίαγ, δου Π1Π1 4114 ΠῈ ἀφο! Παη] [ΟγπΊτι πιὰ τη ὨΟΠηΪ- 
ὯΙ 11 δις νερῦο ῥγορυϊὸ σοηνθηϊε: ὑξ απ μὺχο Πὶς Βαδείαγ, 
7 04Π ἃ μυχὸν, οἷπι Πηρτυίαγε ΠΕ μυχός: ὃς χαλιναῖ, οὐπη Πηρο- 
ἴατε Πί “χαλινός ὃς δένδρεσι. ταπαιαίη ἃ τὸ δένδ'ρ(Θ᾽, οένδρε(», 
οὗ Πηρυατε ΠΕ τὸ δένδρον, 81. πολλὺς, Ῥοεῖ. ῥὑγῸ πολυ, ὃς 
ΠομϊΓὰ πολέων ἃ πολὺς, οἷπι υδίλες ἢ πολλῶν. [{επὶ ἧες, ἃς 
Ἰοῃ. ὑδέφν ἑαπαπδιη ἃ τεζζο ὑσύς. ὥς σοπίγαζξδ Νοπλ. ρμν. ἧες, 
ὃς Ῥαξ. ρίτιν. ἡ αΐσι, ἑλπαθλπη ἃ τεύγο ὑὶς οἷ! πη γείξης υΠέδέης [ὲ ἠώς" 
ὃς Αἰϑιοπῆςξς αυιδῇ ἃ γοῶζο Αἰϑιοσός. ἃς Αὐσογίἧες ηιαῇ «Ὁ Αὐ- 
σον 6) ς, οὗ πὶ πέλι! ΝΙοπγπαξινὶ “πξ Αἰϑίοψ, ὃς Αὐσονί Θ᾽. 
. ἦν 25. Μριδρίαίριης εξϊατη εἰς ({6 Απατηθῇ πϊηὴς οορηδέμ5) 
1η γΌΟα φίλετο, 40}1 Δοιιττι5 πδύϊιις Παδείαγ, [ΠΌΔΙ ἃ φίλω, 
1ππ{. νε] ᾿πηρεγξε 01, ἘΔ ΈΔΠ} ἃ φίλαμαι», Ῥαίϊ ΑὉ Δέξ. φίλημωε 
1η8{. οὐ πὴ νεγθατο ππέλέαπι ΠῚ φέλξω. [ἴδηη κέογ]αι ργὸ κῶν τω, 
ἵλΠα 8 ΠῚ ἃ χέομαρ ἱπα[ ἅς χελοίσον]θ. ἰληηιδηι ἃ κελάσω, Ρτὸ 
κελαδον -. ἢ 

Βέξηγ ΟΟΉ βυ"δἰζορῖς χυρ Πῖο ὁσοαγγιηξ, 4]. πιηξ φαΐδιι ἱπ- 
ἴερτγὰ ΟἸξ"το τοδαπάαί, αἱ ἴῃ Ριεομαίηο, συ αἴππ15 ε(Ὁ ΡοΥΖρῥγαίς 3 
ΕΙ ἀοπρις, Ὧε Ἰῃ ΕΠῚΡΠ : 4115 αυΐθυς ἃ σοη[ιείο, νανίλεαν ἀἰάξος 
ΠΠΠῚ ογο, ὩΣ ἴῃ “πα γορῥε ὃς Προγδαξα ; χαΐ ἴδηῇι5. γεὶ ΕΣ 

ΟΔΠΟΣ 



᾽) 

ΕΙΟΌῸΆ κ: 
Ὁληάι τηοάτι5, Ἐξ Ιη Επηαίασο Πγαρ]Ποίονθ, τηοαϊ, ἐδιρονς, ϑος, ἃς 
᾿Αμείηιογτ 5. δαΐ ϑγηΐαχ!β, τῚη Εηαίασο συλοιχοφανεϊ (πα 8.γν1- 
ἐἰοία, “περι, ὃς 41125 ΕἸρΌγΑ5. Προοίαϊας σομηρΙεζ τα) ἃς 
Ἠγραίίαςε. ἔνε 
᾿ “2, Ρ]οομαίγπης εἴς ἀ(ἘΠΟΠ 5 ΔΠ1σι]119 γεἀιιπάαπεα ; ὃς ΔΠ παληὸ 
᾿αάοπι γεάιπάδέ νοχ ἀφο Πη 4:15, ΠΕ Ίη ρηγδῇ 114 ἐυρυτείτη μέγα- 
800. πλεονάζεινοχ μέγεθΘ- φυοακά (επίππη, Ποεΐ ἀοῆε Ργαροῆεο 
χα αυολὰ ϑγπίαχίη. Ἠδαπηάλί εἴδη χὺ ἠῶ, Ὁ. 437. μοι, Ὁ. 
270. (φὶν νυ. 677. τὸ, υ. τ66. 

43, 25 ϑαφριὴς νεγὸ τῇ Αὐέϊογε ποίτο γοδυπάσηξ ραγ οἶα 
4185 ἜΧρίοξῖνας νοσδηΐαῦ : αἴ ῥά» περ. μὲν» τοῖν ὅχο. ὃς (οη)υη- 
οὐρᾷ 7Ὲ) Κα) δε᾿ οὐ] πλοῦ! νοοια γτεἀππάλης παρέλκον ἀἸοὶ 
οἶδέ. 

54, 35 Βοάδιπάλέ δἔϊδιη ἀΠ]Πυδηάο ἄν, πξυ. 242. εἰλλαὶ, υ.334: 
αὖ, υ.2ο8. μάλα, Ὁ- Τορϑ. ὅ( ὑπ ποραῖνα ροίς Δ] !11π| ροῆῇία, 
εἴ ὦ. 773. 

55, 4 Ηΐς ρεγέηεί Ροίγημάρεοῦι, ητ85 (οη) πη ἘἸοηϊ 1 σοριι" 
᾿[λεϊναγιπη γειά δηξία εἱὲ : υτξττ γον Σ χἡ ἐυρέα πόντον. 

56. Ρργρῥγαῇς εἰς οἷϊπι γεπι πιηδληλ Ρεν ρίαγα νεγθά ΟἰΓοπηγο- 
αυΐπγας : πὲ Κελοΐ" ποῦδες »τὸ Κέλτοι» οἱ δμία ϑωλαίοσης ὈΓῸ “ϑεί- 
λαασοι» φςόμμω Βοασπόρε ρίο Βύαπορφ4.---σεγωπὸν ὕδωρ ᾿Αϑειμιαντήσος 
ἽΕλληφ--ΡΓΟ “Ἑλλήσσοντος. Ὁ 

“7, ΕἸΠΗ͂: εἰς ἀϊόξιοη!ς 4Π|0]15. δά (ἐπέοπεαΣ σομηρ]οπγεπέμπη 
πεοολνϊας είς: ἀξίη Ἐέαϊο οἰκόμλνης αρρ]ε γῆς. ἤς βοείῃ. 
υ. 237. ἃς παρδωλξῃ.» ο- 151: {ρ᾿ητεΠΠσεπῆὸ βύρσῃη" Ἐς 
Διὸς» {πρρίε οἶκον - Διὸς Μϑσω (ἀρρὶς ϑύγατερ᾽" Εὐξείνα, Ὁ. 763. 
{αρρὶε πόντε . τῷ ρῖοὸ τότῳ ϑόπῳ. ῖς Ὁ. 518. --τΑσίης σ᾽, 
“Πυδαυάϊταν αὐ νεῖ νῆσοι. 

58,25 ϑφρῃπηιὸ νεγὸ ΕἸΠρΕο2 ρῃγαίες οσουττιηξ {πσαυάϊεᾷ 
Ῥγωροπέοπε χτί, αἴ. 240. ὅσ᾽ ὀλίγη πόγθος, ΡΓῸ ΧΤΊ μέγεϑος. 
ἢς ο. 905.---- ἐπωνυμίίω Φοίνικες" Ὁ. 5216. ὄνομα Κυκλαΐδες . 
οὐαί οα! πιαϊία οσσυγγαπί, Ηὰς ρεγέποί ϑυπεοάοοῃε σγαπηπηα- 
τοῖς νοσαΐδ, αἴ χρόω χυανξασιγ Ὁ. 1111- ᾿ ὶ 

59,35 Ησυο ρειτίποξ νοχ [υραυάϊτξα 4185 Δ]14πὶ [δίθαμ!, ὃζ αὃ 
εἢ τορῚ ἀεδεγεξ : πὲ οὐπα βαντα5 ἀἰοϊ(ατ βάλλειν» Ὁ. 735. (ᾳῃο 
{ἐπί ἐχδάκλειν ἀἴοὶ (0160) {δ πιεϊ ρίξαν ἐππὶ σὸ ὅ δὼρ νΕὶ ῥόον, 

᾿πιοά εχρυϊππαγ, Ὁ, 733. 910 οὗ πα ῬγδροΠίο ΔὈ(οΙαἴδ ΡοηΙαΓ 
 Ιδαυ τὰ νοοε σαι! : αἱ πὶ, Ὁ. 108, ὅς 403. ὃς (ω͵ν υ. 843. 
ρμῖο (ωἱ αὐταῖς ὃκ ἐν» [αθαυάϊτο Τππηἰϊῆνο δητεὰ ἐχρτεο ομπὶ 
ΟΔΓΓΟΊ]Ο πώ, Ὁ. 999. δ 

᾿ς ὁ. 49 ἴτεηγ Α[γηάρίοη, (θα σορῸ 85 γε Πσεηξα 5 πξ Ὁ: 102. 

Τυρσυωὴ ζέφυρον, Ξικελὴ γύτον» ᾿ Δδιοιοὶς ξυρον. 

σ᾽, μα βτορο εἴς οτάπ!5 νοοῦπὶ ἰηνεγῇο, τέ τ ργαροηδηξαῦ 
ας ροξροπί ἀεδθεῖοηξ : πεοὶπι Ργσροῆτο σαι! ἔιο ροϊξροηιϊζαῦ ς 

: Μ] ψΨ ἤ ἢ : 

τ Βορόίω ἐπι, Ὁ. 119. Διὸς πύξφ», ν. 547 ἬΦᾺΝ ΜῈ: 



9 ΠΕ πὶ ἀι Ἀ“; Ἷ 
δ᾽. 29 ΑΙΐᾷ ονάϊηὶβ πηπέαείο Ηγρογδαεορ ἀϊοϊέιιν, οἧττι ἱπέεγροϑ. 

παΠέι 4] ἍΠη 1Πίεγ δὰ 41126 ΠΟΠΊΠΠΡῚ ἀερεγοηΐ, ππάς δία νον 
ΟἿΠῚ σοηἤηο οὐξογ: τὺ. 592. 001 Αἰψο χε ργταροηϊξων ναϑὶ 
Ἱζωλιοΐοος, οἷπι μοί ροηὶ ἀεθεγεί. ἐνὶ 

ΑΠαιαηήο εβξιαπι οἰααία]4 πηᾶ (ἀπέ Ρ] 0.65) Ἱπέεν ἐὰ ἱπέεγρο-: 
ὨΙΓῸΡ 1185 ΘΟΔ]ΠηΡῚ ἀεθεγεηξ, σα] ΠΠο6] Ηγρεγθδέοη εξ ἃ υ. 1.4. 
δ νετθα ποὺς Βορξίω, Ὁ..17. Ὅε Ηγρεγθατο φιοά δέ Ὁ. 592. ν-. 
ζοη,. 

63, 39. Ηγ[βογον- ῬΥοέθγ07: ΕἸἘ οἷ πη 4185 ογά πα ἐεπηροτγί5 δα [ο- 
οἱ αἷϊὰ ργσοἌάπηξ 115 ροροπαηξαν : πξ Ὁ. 494. ὉὉῚ Οογογτια ἰηι- 
[15 Δι δγαΠεπήτιτι ροϊτροηϊξαϊ, οὐπη ογάίπα ἰοοῖ ρυδοσοαδέ, ᾿ 

Επαΐασε, ἴδια ᾿Αλλόιωσις» Εἰ ααῆ τηοήας ργο πηοάο, ἐεηριις 
ῬΓῸ ΤΕΠΊρΡΟΥΘ, σΑ[85 ΡΓῸ σα, ΠΕΠΊΘΓΙΙ5 ῬΓῸ ΠΟΠΊΘΓΟ, σεπῃ8 ΡΙῸ 
ΘΈΠΕΙ δ, ὩΠᾶ Ῥαγ8 ΟΓΔΊΊΟΠΙΒ ΡΓῸ 8Π14, Δ1ξ ΝΟΧ Πιιϑον 15 ΡΓῸ «ἱα ΠΡῚ 
οορηδΐα ρΡοπιΐαν : ῃοά [1 ϑγπίαχιη 1η48 πγαξαγὶ σοπέηραΐ, ϑο].ς- 
σορἤδπος ἀϊοιέαν. ἘπΠΑΙ]ασα νεγὸ ΠιΏρΙΠοοῦ εἰς αἰιᾷ ᾿φοοϊΔοηξία 
ληέσπη αἰ δοππαγ (αξ το 118, θηηρα5, ὅζο ) ναγίαπέαρ.. Ὁ 

“᾿ς τὸ ἘΠλΠαρα τηοάϊ Πἰς οσσαντέ Ὁ. Τοό2. δὶ εἴη Ῥῖὸ ὅδε " 
ὅς ο. 627. ὉΟῚ πέλοι ῥΙῸ σέλ4, Μοάτις Ορίδξινῃ. ργοὸ {πάϊοαῖίνο 
Ροπιξαγ, 

“5. 25. Ἐπαίϊαρα επηρονῖβ Βαρεέιγ Ὁ. 1056. υἷι. ἔχασε νεῦ- 
δι Ργαίεηξ!5 ἐεπηροῦ5 ρτο Ὀιαίεγιίο Παιγραΐιγ ; ὃς Ὁ. 67. υδὶ 
Δονηζι5 2. ἔσδιεφιως ρΥο Ῥγφίεπε ροηΐ νἱΔείαγ : ἧς ὁδήειζο ἰογηηᾷ, 
Ῥυβίεηξς (επί ΕἸζΟΥΙ αἰαγραίαγ. 

“ὅν. 39. Αξζξιναπη ααπαηάο ργὸ Ῥαίῆνο ροηίξαν, ὃς ἐοηΐγα, παξὶ 
ἐγγεΐει Ῥγο ἐγγαΐετω., Ὁ. 957. , 
45 Ναμηεγιι5 ΡΙΌΓΆΠ5 ρτο ὍΜΑΙ ; αξ δύο κόλποι, Ὁ. 108. 
τισι 51; 

“δ. Επαϊασο σολϑικοφαγὴς ΘοροΥῖ5, ΠΕΠΊΕΙΙ, ἀξ πἐγίαχας (ὸ 
ΟΥ̓ΔΕΙΟ γΟΓΌῸ ἴδη}}8 αιαπάδηη δο] οἰ ΠΠ| ἤρεοίεπη ργα [δ ἔεγαξ, (δηία 
ἕάτηδῃ σοηστια ΠΕ) ΟΡ ἡ Πηλτοἱς 1, ΔΕΙη5 δ γερο ῆς ἀ1οΙ (οἱδξ, φυλπι 
ἔλτθῃ ἈΪΘῸΙ Σιυησιν ἭἸοΙ πγαϊιηξ, ααΐα δά [δη]π, ποη νογθᾳ γὸ- 
(ριοτταγ : Ἐκ αἰ χποίῖε5 Πῖς ὁσσαιτίέ, ἀξ οἱ 350.--τοῖτα 

τ 

Τοὶς σ᾽ ἔπι μερωμερὸν ἔϑνος εἰ γαμῶν δαὶ Λατίγων 
Ὁ 2 ἤ 

Ταάαν νακετάοντες ἐπήξφιτον -------’ 

Ηις τηΐεν ἔϑγος ὃζ ναμετείοντες ὨδΟ σΈπο ἢδῸ πππηετο γούξα ϑγηΐα- 
ΧΙΒ ες, Π νοσεδγείρίοιοθβ, (δα αὐ (δηίτιτι τοίρἰοίξηγ, 4114 Ρδγ ἔϑγος. 
ΠοΟΙΊΘΩ ΠΊΕ ΓΠΠ1η15, ΡΠ τΓ68 ΠΟΠΊη65 ποίδηίαγ ; αἱ γαμξχείοντες Δα 
ἔωνος Λατίνων γείεγίαγ, ρεγιπάδ ἃς ἢ ἀϊθαμι πη Πδέ Λαῦνοι. 51- 
ΠΉ115 ΘγΠΓΠΟ 5 εἰ Ἐ ΠυΠΊοΓΙ, Ὁ. 232, ὃς 697 φοῃοιῖς γεγὸ Ὁ. [Ο21. 
ὉΒΙ ἐμ γεγαιῶτες γοίεγίιν δὰ ἔϑγρα Μήεων, χαία Μῆδοι ᾿ῖ9 ἀτιλθιις 
Δοοίδιις ἰδία Ὁ] ΌΠΡΟΙΙοῖ. δου. 376. Τάρας οι ἀλὸς ἔϊγυϑι κεῖται, 
Ην πυτ΄, ὅζο. ΔΓΕΙοιΪτ15 ἐοσπηϊ πηι [αὐ τείεγειν δὰ τηλίσα Πρ τ1ΠῚ 
Ἑχρας) 4 Τάρας υτῦ8 οἰδ, Ἰθδοχια πύλες ἰαοιδ {δι πέο Πρ ταν, 

89. ό Πι 



ὝΖΨΟΘΙΈἝ, ,: 

ἐφ, χο ἘπΆΠαρα οαΐις σολοιχοφαγὴς ““πεΐρεοϊε νοσαδξιν, οὐ] ις 

ἐχοπιρίατι ἐκίαξυ. 656. φιλότης θ- ὃ μώγη » ὉΒῚ Αςουίαεῖνιις ἢ 
Ἰοςο Ῥαξνι ροηϊέαγ : οὐπιὶ Ἡοπλετς Οὐγῇ, θ, ἀϊοαΐ μιγωζομῆύες 
φιλύτη 1. ν. (οπι- ᾿ : - 

10. 45. Χομρηια οἴλτα, ἢ ΠΙσεη(Π|5 Πέ, ἘΠΑΙΙΑσο αυιδοάδτη ΠμΠη6- 
ΜΙ ΠΆθ ει ροΐειξ, οὐ (ο. Νεγθσηι Πηρσυίαγο δ οἱτιγεβ ΝΟΓΉΙΠαίΙ- 

γος σορυἃ σοη)πηόζος, ἀξ Α ἀγεόγίνιπι κά ρίυγα δυδίξαπενα τὸ- 
ξεγίαγ, Ὁ σοπημαπηῖοῦ ϑγηΐαχ!5 Ψεγθαπι δας Αἀ]εώξινιτ Ρἷα- 

ταϊε ροίτδέ: πἴῦ, 817. ͵ 

Ἴλιειν» ἴω ἐπόλιοσς ΤΠοσεισδων. χὸ ̓ Ἀπύλλων, 

Οὐά ἢ Ζεησηηά ουτὰ 8 {6} φοτηρ ἰοδέιν» τοΐα Οὐδίίο πηδη! 6 {{|- 
15 σολοιχοφαψὴς. τεἀαιέαν; οἴ Ὁ. Ε145.-τ 

-- -Ὑπανίς Σ φίρᾳ, δός ἔ Μέγρσ: 
Λαξρότοατοι ποτα τ 

ΤΙδὶ ρυϊτπὸ ἴῃ νεγθο φέρφᾳ ζοηργηα εἰξ : ἀεῖπάς ἴῃ Αἀ]δίξίνο λὰ- 
ἱέρόταωτοι 5γ 16 {1:. 

᾿ δγμεοάοοοῃ ΄αϊάειηι (σγαιγαξίοις ἀϊόξαμυ δά ἘΠΠΡίη Ῥγωροῇ- 
ἸΟΠ5 μα), Ῥοξϊ5 ααδτη Ἐπαιίοσθη οοία5, τείεγθπ απ) σβηίειημ8. 
“τ 45 Οὐπῃ Επαϊίασο ( ὑλοικοφανέ! σορῃδίοηεπι πιπἄληι ἢα- 

δεΐ εα ϑυῃέαχεθοβ πγυζαίο αι Πγραίίατ 6 νοσαλΐαγ, οὐ ΠῚ (φρο! η]Πὴ 
ΟΠΟΟΓἀΠΕΙ2ΠῚ, ΓΕΡΊ ΠΛ]Ώ15 γατοπειτι, ἀξ γε! πη ϑγηΐαχιη, οοπ- 
Ἰππρυιηίην ἐῶ γοςεβ απ (εηῇα ἀϊδπησεηἦδ {πηΐ, ὅς οοηίγα : τξ 
Ὁ. 135. ἐοωτύως ἴοοτη. βεποτῖβ [Ὁ πῈ οαπῚ ΤΈνεοον σοηρτιλξ, οἱ πὶ 
τοηθ ἰόπίας μοΐπι5 οὐπιὶ ἄρον σοηρτπεγε ἀεθοῦεε ; ἧς Ῥεγῆ5 

-- κμίηρα ἄπ ἰΐηοα ἐσησίεηγ πγηδγᾶ. Ἰίεηγ Ὁ. 519. ὡπὶ μῆ- 
ΧΙ. βορέαο, το ὀπὶ βορέαν» γε] βορέαο, (ὁ ἩΗοηλ. ς π᾿ ὠκεανόϊο 
ῥοάων) χαὶ μῆκος. ἘΠ ο. 562. σ᾽ ἀκρίμ “Ἰρίω), Νήσες ὃ’ 
Ἑ «περί σδεος γαΐεσι ποῖϊδες Ἰδήρων, {εὖ δαογο ῥγογιομέογῖο ξὃ Η ρε-- 
γΙάιῥης τη {μἰς δαίεαιε ΗΠ ῤάηῖ ; οὐπα [επΐα5 ΠΕ, {πὖ ὅαογο ῥτο- 
ηοηέογζο, τι] ΗΠ πὶ ῥαδιεαηε, {πὸ Ἡδίρογλάος τη (μι. 
ἢ, Εμαΐασο αὐ πὰ Ρ418. ΟΥΔΓΙΟΙΪ5 ΡΓῸ 4[Πἃ ροηίίαν, ἔρβοῖα- 

Ποῦ “ηειγρουῖα ἀϊοιίαγ ; τέ οὔτ Αἀ]είξιναπι πραΐγαίθ, ἤνο Ππη- 
φυΐατε ἤνε ρἰπγαῖς, ργὸ Αἀνειῦο ππιγραῖαν, χαρά ἔτεααθης εἰ : 
ΐ ὀρϑὺν, τείζτᾶ ; πρῶτα ὃς πὸ χρῷ τὰ ῬΓΓΠ Π1. 
73, γ5 Οὴπη ΑΥζΙου 5 ῬΓῸ ῬΓΟΠΟΠΉΠ6, αἵ δ᾽ ργὸ πὠωτίω. 

᾿ 74, 39 (ὴπη Ραγδοιρίαπα ργοὸ Νοπλίηε ροπίξιιν, αὐ δεοαημῆνοι 
ΡῸ «“πήξονες. νεῖ ρτὸ [ηπητίγο, ογδιοηθπ σολοκοφαψῇ το Εῃ9 ; 
᾿Ν Ὁ. δῦο. 

1 ΟἾϑει γὺ ἐν χορότοισιν ἐμε εἰπού]θ- ὠκέσας " 

ὉΒῚ ὠκόσοις ργῸ ἐἰχϑσοω Αἰτοὸ υδπιγρεῖαν : τὲ μέμνημωι δῶν, το - 
τη τῆς ΥἹ ἀπ, ϑιῖς ὙἹΓΡ ἰττ9 ---- δοηβὲε μιράτος ἀοίαρμς τη δοίδες. 

1, 4 Αὐ 



Σ᾿. 

χῳλίοσα, Ὁ. 38. ὉΌῚ πίον ἴπ πηαπὶ (γ] απ σοπίγα έν : ἢς 

7:, ἢ Αᾷ Απεπλογιατη δεϊαπη τεξενν ροΐες σορηδέα 14 Ἐπα]14- 
565 ἔρεοϊεβ, 4ι1ἃ νΟΧ τη ΡΓῸ νοσε 18, Τρ 4] 10 πηοάο αῇῆηϊ,, 
ἘΠαγρδέαγ, αἵ οὐπη ΑΓΕΙΟΙ 15 ΡυΔορΡΟΠΕΙν5 ργῸ (υδ]πηέεινο, φιοά, 
ἀριιὰ Ιοπε5 ὃς Ῥοείαϑβ γτοαπεηβ; τέ Φῷ ΡΓῸ ὃ) ὦ ΡΓγῸ ἧς, ΔΩ ῥγου 
ΝΥ ἕχο. ε 

ΜΝ 59 Τίοτη οἧπὶ Νοίηεη δ δ Γδηζίνιπι ρὸ Αἀϊείξίνο : ὑξ 
᾿Αδοιὲς ἅλμῃ νῖο ᾿Αδοιατκὴ» ᾿Ατλαὰς ὑγῸ ᾿Ατλαγηκὸς (πρρὶς. 
ὠκχεανύς. ὌΠ Σ τ Ἶ 

71, 69 Ἠιις ρεγξϊποί ἐ ρίῸ αὐτὸν ν6] αὐτίωδ ροπέμῃι, πᾶσα ῥτὸ, 

ὅλη. ὡς ὃς τὼς ρῖο ὅτωςγ πολιὺς ρίο μέγας γε] ὠυριὶς» ὃς μίν ΡτῸ 
εὐὐτὸν, Ὥου. ΟΘΟΝ : 

78. .χ9 {1π||5 Οοιπραγδίοη!ϊβ σγλάτι5 ρίῸ αἷο: πὲ ὠφνείίω Ργὸ 
εἰφνειοτέεαν (π1Π ροΐις5 ΕΠΠρῇ5 πε γοοῖβ ὅτως δι τόσον) αι (οιη- 
Ῥαγαζιν απὶ ἃ ϑα ιταπέϊνο ἀεάδαζξαμη, ἀξ ϑεώτερον ἃ δοὺς») Ὁ. 257. 
βασιλόντωτον ἃ βασιλόϊςγ υ. 353. 

ΕἸσαγας Μεΐίτιος;, (ε 48 αά Ῥγοίοάίαηι ἐρείξαηξ, απέ ϑγηεο- 
ῬΡοροίῖς, Ὠίφυοῇς βραρίεχ, Ἐξίαβε, ϑγίοίο, Οαίηγα; φαϊθα5 ὅς 
ΑἰΑ5 1 Ἰσοηεῖας Ροοέϊοάς (αὈ} σα Ποεΐ. Ὁ 

79, δγηθορ οηο[!ς εἰς ἀπάγαπι (γ]}αθάγαττι τη παι σοπέγδεξιο, 
ΤΏ ΘΙ οδαϑὰ (αόζα, {δυναίᾶ ἔδιδη αξγᾷ 4116 νΟυ8 11: υ ---- Αἰ ϑηδηιον, 

ὅρξων, υ..389. χρυσέης,) νυ. 146. πασέων» υ. ὅτο. ἀΠΠγ 108 Ππηέ, 
89. Ηῃς γοίεγοηαα εἱΐ δξδηι δ λγες {ΠΎΡΙΘΧΊη φαᾷ νοσαῖεβ Πποπὶ 

ταπέδηίαγ, (δ ἑαπεὶ πη ηπ85 ργορτιὸ δὰ παυὴ {γα 4π| ρογέϊηθηΐ ἴπ 
ὅυ45 ἀππγαπιπέαγ : τυὐ οὐςέφανιΘ- ρεηΐαίν Πα. ῥγὸ ὡυςέφω. 

Εξίαῇς (εὰ Ὁ :λα[αἰς, εἰὶ (γα Ὀγεν!5 ργοάδιζζιο, απ πε ἀπσα 
δτ15 πιοάϊς. 

8: το (ὴμῃ ΠΠίογα Π}114 ἡγιξδέαγ ἢ αὐ οἷ 1ῃ νοσε Καάσσς [6- 
οὐηα ργοάποίξαν Ὁ. 21.. 4135 ΘΟΥΓΡΙΓαΓ Ὁ. 49. ΟἿ] 1115 ε]Ὁ ργος- 
ἀπέξιο ργίπγα ἴῃ ἱερὸς, Ὁ. 298. 485 οὐτγριΐαν Ὁ. 448. ὃς 7οος 
510 1Π χῳχοξειγότεσφι, ο Ῥεΐ Ἐζξαίη ργοάαοίξαγ, 1ῃ ἩΟΠΊΕΓΙ 1Πγ1- 
ἰλτοηθη1, ὑ. 742. Ῥγοσποιξαν ΘΕ αΠλ ΡΕΠΌΠ Πα τη ἡ σύγων νυ. 370. 
48 σοΥρΡΙταΓ τη Ἰηπυρίη τ. 432. ὃς ραῆπηι ἀρια ἃ]ο5 Ροείαϑ - 
ἃς (εοπηά 1 Ἰῃ Θρήϊκες, Ὁ. 322, ὃζ. 323. 4 ΔΌ 4115 ΟΟΓΓΙΡΙ [Οἰδέ, 
ὃζ δὺ ἸΡΌ Ὀιοη. νυ. 764. 

85. γχ5 (Οὗ τὴ νοολ 5 Ὀγεν 5, του σγαα, πγαΐαξαγ ἴῃ εὐντήσοιχο 
ἸοηραπΊ, ε ίο. ἴῃ ἡ» ὅζ οἴη ων (ᾳφιοά «ἦ ΕἸριιτα5 κα ΟΥ̓ Πορταρῃιαπ ἢ 
ῇ ἸκΈΨῈ δ: ῬΓΟΡγΙὸ ρογτιποί,αδι ἀδ “με 6} (δα πε αορο αςτυηλ) 
Γ᾿ Μαχησόνιον ργο Μωχεύδνιον, Διώνυοσος ΡΙῸ Διόγυοσος» πολυῆ" 
ξῴτος, ΡΓῸ πολυέρῳτος οἴη Πἴ Ὁ ἐφφίω. 

83. “9. Νρίφησιμῃ δἴαιη Ἐξ εχ πεοοηπέλές οοπξηροῦδ, 
Φιλπο σοποιργαπέ ἐγε5 Ὀγοναβ ἴῃ ΡΟΪ γ γ Πδὰ ἀϊζξίοπδ, δι 41} 
Πααιη ργοάποι ποοοηγιαι εἰζ πθίγι ργαθᾷ : ἤς ἴῃ Ξε κολικὴς μὲ 
ΠΊΑ 6Χ Πδοο. Πίαία ργοάαοιειγ, Ὁ. 80. ὥς ἴῃ κυάνεος» Ὁ. 311. ὃς [π᾿ 
᾿Ιονίοιο ὃς ἴῃ ἀγᾳμώτι, υ. 27. οἷμπι ργίηγα σουγρ Δί ἴῃ Ξεχελὸφο 
Ὁ, ὃς. ὅὃζ ἴῃ κναγὸς ὥς ε)ιι5 οομροΠίϊ5, Ὁ, 1όρ, ὅς 1105. ὃς τῇ 

᾿Ιώγων, 



᾿ τὴς ΨΥ κἂν δ Ὁ 

Ἰώνων, Ὁ. 553. Εἰ [ἐπηρεῦ φοΥΣΙΡΙ ΔΓ αὶ ῬΥν. ΠΙΠ πεσοῆϊέας 

ὁμίτοί. 51:πῈ|Π| περεῆτίαϊε Θχουίλταν ῥγοδαζξο πιράϊας ὈΓΕΥ 5 ἱπίεν 

ὅπια5 Ιοηραβ Ἰοολίαρ, τι ἴῃ Κααπήης. 

84. ϑγΠοίε εἰλ ϑγ1108ς Ιοηρας οοτιερέϊο ; 48 ΔΙ! ασπηο σοηξίη.- 

τὸ Πεορᾶ πα !ὰ πιαίαίᾶ, τ οἷπη τῇ Πάχυρος ΡῬΕΠΗΪΕΠΊα σΟΥΓΙΡΙ Γαγ, 

Ὁ. 469. Δκεραᾳ δὲ οἱ ΤΠάχυρος----αἰᾶ: Ργοδυοιξαν, υ. 86. ὃς 

ἀρὰ ἍΠπος Ῥοείη5. 81. ἴῃ Ὑρχάνιοόν χῷ ἃ ὈΙΟΠΥ ΠΟ ΘοΥτρΙἔαγ, 

οἷν ἴῃ Ὕρχφνὸς, ὃ, 4{Π|5 σοης 115 1Π ἄγος ΡοπαΪ πα ὑγοάδιζδίαν Ὡ 

απο οοηπτηγαΐ Α ΡρΊΠ115, 

.-- -Ηνγοάηφηο φΩΡΙΟΥΗΉΣ μνοῦᾳ εἶστε. 

οἷς υ. 1153.--ττϑεὸ ἐήμηζ ἑορτία), π τὰ ἀτή Τουτὶριξαγ, 

ιοά δῦ Ἠογηετο [|- α. ὃ 41:15 ρῥγοὐιποιξαγ. χἶχι 

ὃς. 55 ΑἸΙΖιδηάο δοοιάτξ νοοῖ! Ιοηρᾷ, πιείτ! ρσυδεϊα τημέχεῇ ἴπ 

ἐγτίςοι γον ὕτονοπι, 8: ἀΙρμιΠοηρῸ ἱπ ΠπΊρ Ιρετη γοσαΐοπι (φαοὰ 

χὰ ΕἸρηνας δὰ Οὐ Βοργαρἢίαπι ἐρούζαηζες ργορτῖδ ρεγέπεέ : ) ἢς 

ἐυρύχοξος ῬΙῸ ὀυρύχωρος ροηὶ νἱἀεέις, υ. 537- ν- (ὉΠΊ. ὅδζυ. 

οιό΄ 1τοσιδήϊα, Ρίο ΠΠοσειδήϊα, ῬοηΙΐηΓ, ἀϊρίμοηρο εἰ, αἵ σουτῖσ 

Ῥίδίαν, 1η ΠπΊρίοχ 4 τηθίδα. 
86 Ὄρ(ηιγά οἷ αὶ ]1δα Ὀτονίς, αιᾶ ἀξ Ιοπετα [εγπηϊπδέ, [ἀ 

Ρεάδῃι πονιπὴ ἱποῆοδέ ροίϊς 411π|π| 14Π| «Ὀἰοϊπέαμῃ, ργοάαοιίαῦ : 

1τ(2 Ῥοου Πατῖς ηισάδπι ἘΦζαῇ5 Παθετὶ ροίείς : πα 

ῳ. οφϑ8. Τοίη δὶ κείνης τ . ν 

δι ὁ. 4381. τιόντον ἐς ἀϊχέπορον ᾿Αχυλήϊον------ 
ὃς Ὁ. 11417.--ττ- φρρϑξεσιν πὶ Γαγγήτιδω χοῤφίι.. 

δου. 751. ὁ γίς (φι ϑέμις ἀνεμώλια, βώνλειν, 

Ηἰς υἱείιτιας ἴῃ ἐπὶ, οἰ χήποεϑν» ϑέμις, σοηέν ΓΕΡΙΙΪΑ5 ΟΟΠΠΊΙΠΕ5, 

δεηεῆοίο σία φγοαπουπίαγ ὃ. 1π ὈΓΠΠΊΟ αυϊάεπι ἐχετηρῖο 

ὙΡορηίγηογῇ εἰς, ἴῃ 29 ΡϑηεβογἸΡΊΘΥ ,, ἴῃ το α15 ἀποῦι5 Ηε}}- 

ΠΟΥ] ,ΊΘΥ5. : πος 

87. χ5 Ἐτο]π ΠΕ ΠΊπΣ νερὸ οοηθπραηξ, 8ς ἸαΠΠτπλα5 μαδεη- 

Εν Ῥδου γος αδάλμ Οἀίμγα,, (εαπεηΐς ἀιδζίοης ἃ [χυϊά4 ἐχ- 

ΟΥἱὰ : πἴ ᾿ . 

᾿ υ. 4τό.--ττΐγα, ῥῥει ὑγεὶς Ἰάων. 
ὃς, 419.----- ποτὶ ῥί πίων ζεφύφριο. 
ὅ. υ. 1131. Πάσῃσι λοξΉσΙν 

δ] Ἰῃ ἵνα, ποτὶ πάσῃσιν Ὀ]ΏΠΊδΕ {γι Οα[μγὰ φγοἀυςπηΐαγ, 

΄υς Πἰφυϊάα (εχιοηΐε (ε ταεΐαγ : οὐ]αίπιοά! Οαίατα ἐπριππιὸ 1 

Δ Ἴοτε ποίϊτο οοσαγγπΠΐ. 

᾿ἀέισηῖβ οὐἱ φἀγαπέξας [ἀπε {υτηρίδ, Οκπίστα Ὀεπεῆβοῖο ριούπομη- 

τὰν, ῥγδοραδ ἢ Παυϊήα ἐεασαΐαγ; αἵ, ὶ 
ψ, 469. 

88. 29 Νέες ναγὸ ρατέϊουΐας ΘΠΟΠΠΕΙΟᾶς κά» 7Ὲ» ῬΓῸ αἱεπια {1148 
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Οδ ρεναπάλ {πηΐ δἔϊαιτι αΠ14 σασράδτη 1π απ 5 ΡσερΖς4ηι παδηδαος 

ΕΥΟΙκ δὶ. 

δευ. τοι. Τηλοί Σ Μάρδοι ζ. ; 

δίς ΨΙγρ ας, 1τρρμη άπ ἰφπγά7η6 εἰρὲ ᾿ 

[ἱοορεΐανη, ἴῃ Ῥτοάυοοπα 5 115. α0186. ΘΟΥΙΡΙ [ο]επέ, ὃς οοηΐτὰ, ιο- 
Ἡγῆιις ἃς Α1Π ΠΡῚ ἤπιπηαπέ, αι ἀπάτην! 5 δὰ Ἐζαῇη ὃς ϑγίοίεα, 
(ἢ νοτες δα: [᾿χ!ϊ15 Γαππδηξι) γε ο ΡοΠΠηΐ, ποη ἕδπηεπ ἑεπηθιδς 
ἢυηέ, (δα [απάαπγεηί5 αι ρυζάαπη πιξαπέμγ. ἢ 

89. χ9. ΑἸΙφαδηο οηἰπι, ργορίεν Παυϊάλιῃ (δαπεπέεμη, γοσαίθηι, 
δήονοπὶ (4αδῇ σοπηπιαπεπι ἱπξ τεαϊίαπη) Ργούποαηξ Ῥοεία;, 
εἴα ΠΌΪ πῸ}}14 εἰς σαί : απ, 

υ. 773. Ἔνθ᾽ ᾿Αμαζονίεοσιν ----- 

ὉΝΙ ργῖπια ἴῃ ᾿Αμαζονέψεοσιν Ῥγορίεν ΠαμΙ ΔΠ} μι ἰδαποπέεπι γος, 
ἀποῖτι ; παῖ ποη πγοάἀὸ αηΐε πιπέάτη ὅς Παμάδπη, γεγη δξίατη, 
δηΐς (ο]α Ἰφυϊἄατα, νοσαΐς πηι ὈΓΕν ΘΠ ῬΓῸ ΘΟΙΠΊΠΉΜΠη1 ἃ ῬΟΘΈΙ5 411-- 
παδηίο Βαδοῦὶ ἐξαξαπης Ογαπιπιαίιοῖ. 81. (φιν» δζ ὃ (εημιοηΐς ῥὰν 

Ὀεηοῆοίο Πφυμάαγιιμη Ργοδαςαηΐαν, Ὁ. 343, ὃς 1102. 

ὝὍ ῥά Σ χιχλήσκασιν ᾿Απέννιον “ππππ 

ἼἌΑΛΑΘ᾽ χίρ (οἷν λέ: “ποτ 

99. ,5 Αἴάιιο ΟὟ ἤαῆς Τα ΟΠΕΙΠ ΠΟΙ Πη65 ΠαεΓῚ νἹἀεπέαν ᾿Υῖ- 
β ΚΣ νῚ ρῇ 51. ἌΡΑ γα Ἐς Ὑ σαι, - ᾿ τὴ ἴῃ φίλ» χῳλὸς. ᾿Αρης» ὃς ΠιλΠΡη5. 810 1η ἑλήχοι ὈΓΙΠΊΑ 

Ῥγοάποιδιν ὦ. 447. αυὰ σουΠρίξαν 1η ἑλάω Ὁ. 853. ὃ ρυίπια ἴῃ 
φίλωτο ὑγοσποϊξιγ Ὁ. 794. αι ΠΟΥΤΙΡΙ (οἱ εἴ πη φιλέφῳ. 

91. 35 (ὐπατἀ4Πη1 εζἴίατη 1125 ἹγΠ14ας ἀριτὰ Ῥιοην ἤπιπὶ (αΈ1 ΘΕ 
ΔρῸ ἩΠΊεγΠΠῚ ὃς αἱτος, σός ἢϊς ΠΟΙ τη!ξληάο5 ρΓοροη1) ἔδη- 
4υδπι σοπηη Πὲ5 αἰασραηξαν, 4αΔΠΠΙΑΠῚ Πα Πἀ4 πλ}|4 ἐπα δέ ς 
Ὁ ΡΥΪΠὰ ἴῃ ὕεωρ, ηποά νἱάετε ᾿οεῖ Ὁ. χοό, ὃς 774. ὃς ρυπηα ἱπ΄ 
᾿Απόλλωνν. Ὁ. 444, ὃ. 527. ϑεὰ π᾿ Απύλλων ἴς αἀἸσαξαν ΑὉ ὡπολτι 
λυμι5 ἀπΐ ἀπολύω, (αἰ (ἀταπητηδίιοι {έαπε) Ἐέζαῇς. πηδηϊείζα, 
ΕἰΕ ΠῚ ργίπγα ὑγοάποιξαν, Μετὰ δέϊαη ἴῃ Βέζρυκες ἃ Ὀιοηγῆσ, 
Ῥγοάποιξιν, 1η ΗΟΠΊΘΕΙ Ἰπγ αξίοποπη 48] δαὶ Ἱπα!Πδγεηΐοῦ αιν-ς 
Ραΐ, σιδίηγι5 ἃ ὙΠεοοιο ὃς ρΙευτίαιις 1115 ΘΟΥΓΙΡΙ (Οἱ εδέ. ἃ 

95, 45. Ψοοαῖ!α Ὀγογις πδπ ἐαπεϊιπι δπέε πταξαμῃ ὃς πη] ἀ4Π), νθ τὸ 
ΥἿΙΠῚ Θεία αηΐα (5 τηπιέαβ, Ὁ ἀπα5 ΠαΌΙΔ45, ᾿ππ6 {Ὑ}18Π| ἴῃ πὸ 
ἌοΠοατο ΡοΠης, οἵ η7.. χ7, μν» φῇ, χθ, ἃ Ὀιοηγῆο ὅς 4|1|5 σοπασο 
ΤΩ ΜΉ 18 Πα εέας (η6 τε ἜπιπΠῚ ροῇτο πορεήαὸ Πέ, ΠΗ σοηίοπαπέεθ. 
ἄμδ 1Ιη ἀἰνοΥίας (γ11α[45 ἀϊτεπτρία ΠηῸ) ἢς γυν ἴῃ Αἰγυγῆίης σοττίριας 
(αν, Ὁ. 5ος, Αὐγυγῆίης ῬόΦ Ὁ. ἔξὶν ----ηἴἢ ϑυπεορμοποιη 101 Πφρ, 
ββημηημμι δέ : δέ γυ ἴῃ λιγυφϑο γ. ν.259. λιγύφϑο [γ᾽ 
κήδωνγ. τ 

Ῥυχίει 

ἰἄ Κῶν 



Ἐχατκ 2: 

Ῥγρίεν ΕἸρΊγ45 (γα ΔΕ1.458, ΚΡΘ οΥ ἶσα: δἔϊλην πυρίδαπι, οὐ- 
᾿ηδέϊ5 οαιιϑᾶ, αὐπνραΐ ὈΙοηΥ ἤϊτις : ὃκ δὰ αιἤάεπη χιῶ (το οπεϊ ΠΠγοὰ 
Βῖς οσοιγγιηξ ἴῃ νοσιπὶ Ζααγιπάαπι γεροξιξίοπο οοππξιης, ἃς 
ΠΟΠΊΠΊΠΠΙ ἐ ποινα λήψεως ΠΟΠΎη6 Ὁ ΕἸ ΔΙΠΟ σοπηριε μβοηππέαν - 
ἴῃ ἔτεβ δυιΐξεπι ἤρεοῖοβ, εχ σοπηηναηὶ Ἀ πεέογατη (δπίρηξία, ἀμ διῇ 
Ῥοῆππε χιοΐίαᾳαος Πυ]αΠοα] ΕἸριτας ἀρυὰ δαζζογεμι ὁοσυτγγιηΐ, 
““»κάἸρίο», Ἐραηαρβογάηι, ὃς Ἐραρηοάοη. 
93. Δ, αάἼρίομς ΚΡοΓοΥ!οα εἰς σπΔ νοχ δέ οἰδαίαΐα ργαοθάεη- 
ἕξη νεγιπ 401 οἰδῃΠ] 21 του ΠἸπαη5 ἴῃ ἱπ0 {ἘΠ ΘΠ Ε5 Γερεξϊξαγ, 
υξ υ. 354, δί 355. 
᾿: ὠποτέμνε ) ἄνδιχα Ῥώμίζω, 

“Ρώμίω τιμήεοσαν 

᾿ 29 (ἷ ΠΠ}15. εἱἙ τερεξπο. (ΠἸσεέ᾿ φαϊθαςἀδη1 1πέον 15) πο- 
ΤηΠ|5 Θήζίω. υ. .,.48, ὅζ 249. ὥς ὕρίαγ ο. 370, ὃς 38ο. 
τ 94, Ἐραηαρῥουά οἷς χασπινοχ βάθη 1η ἹΠΙ1Ο ΡΙ ασι πὶ γεγππτη 
κᾧ ΟἸΑυ ]ΑΓΙΙΠῪ τερθίταγ : πο Καρχηδὼν ΤΕρε ΤΕΣ Ὁ. 195, 19ό, 
ὃς ᾿ς 7. ὃς Ἴλιον ν. 815, 816, 817, 818. ΟὨΠῚ ρΓΠΓΙΠῚ19. Ἔα Ὁ 
ΤΏΟΟΙ. ξ 

τ 95, Ἑρδηοάος εἷς στη ἀποῦιις ποπηϊπίθδιις ργοροῆεῖς (θη ποη- 
στ Πηϊΐο, «δ αἱγιπίαια τϑάτέιγ, δά ε5. 411|5 4! θυ όλη αἄ 
ἰςηίεηξα σοΠΡΙεππδηΐαπ : πο. 6όι. ἃς 66:2. 

ἣ 
 Φ 

“ἃ Εὐρώπίω ὠποτέμνε ᾿Ἀσίδίθ» αἴης» 
Ἔς δύσιν Εὐρώπίω; ἐς δι᾽ οὐ γὸς ἡ Α σί θεν γον. 

: ΟΝ ες τατὸ Πΐο οοηείηρτηξ ΡΥ ΔΉ Θ»ΙΑΠΠ4 ὃς Αροβγορῥο. 
96. Ραγαμοηλαία εἰς νοοὰπὶ δ ἔς ̓ πνισοπη ΔΠπΠὴ 0 - πέ, 
᾿ 

Υ̓ Ὁ. 231.------- Ἐς Δίδα Διέξύϊω 
Ὁ. 430.------- ἤπερ" ὠπείοῖ]Θ:. 

υοά αιιλ]! ρεγίομα -Πηριειγ : - πο αὐ Μαίδπη τπαΠ} δι ρίπγες δγ- 
ΤΏΘΠΕΙΠΩ σοην γε δαζζον, πιοάὸ οχρτείβδ. τ. όῳ, δὲ 447. τηο- 
Οὗ 1πΊρ]Ἰοῖῖδ, τξ ν. τοϑο, ὅζ ει29. Φροίζεο, ἴΌρρΙε Μϑσε, 
᾿ ΑΙ] πο «ἡ ᾿ποογΐδπη μευ οπαπη {Ἐγηλο σοηγεγεειγ, τξ Ὁ. 257. 
ἴδοιο ρτὸ ἴδοιο τις. ΝΙοπηιηφαλπ| οξίδπη δὰ ᾿πδηϊπγαΐα ἔξγπαο αἰτ1- 
διίηγ, τλπαυδπη δηϊπηαΐα ὅς ᾿ξ θόξιι ργαάϊία : τ Ὁ. 1181. φυοὰ 
υ!άεπι «τα πὶ αὦ Ῥγοίοροραξίδπι γεΐεγαπέ. 
᾿ Ῥτ 4115 [ὦ σεηιι5 ΕἸρτΓ5, {09 Γατὸ δξ Πυπιδην ΐο Θοοιγ- 
τὰπξ, σοη[ιδηΐαν ἈΠείΐογιπη (ςερέδ.. 
 Ὑ7ΟΡΟΥΉ)2 ΕΑ τὴ ΘΧΕΠΊΡΙ4 ῬὈγθ ρα. 4125 τη διιόζογε οσσαγγαηΐ, 
ΕἸρυτς Πὶς Γαδ οεις Πθεί. Οσατγγαπηΐ δυιΐεπὶ ΤΊΟΡΙ ΒΠΊρΙΙοΕ5 4114- 
ἴμον : Μφρβοχα, ἸΜεέοηγριῖα, δγποοάοορθ, “ηξοηποριαία : ἀε- 
Ἰηὰς ΤΓΟΡΟΣΏΠΩ Ἰῃ τΠῸ γεγῦο φομπηρ οαΐο, απα ει φερε αἸοῖ- 
κι ἴῃ; 
Τα. 
" 

91, Δροβγορθε εἴς ἀνεῦῆο ογδεϊοηῖς λα ρεγίοηδηι φιγηρίατι, ἀαξὺ 

5 



τό 

᾿ Περι ἀπηὉ) τερογίταγ, Ὁ. 490. Ὁ] Αἰητίνη ραϊγοηνπηϊσιπη ρτὸ τρίσο 

ΕἸσπκβ δι 

ἐὰῦ : ὅς Ττορογθπι δβθόμοπες νυρὸ Παριία, Ἡγρογδοίο, ἹΜίοβς, 
Οκέκούγεβε , ηαϊθυ5 ὃς “ἤρορογία, δα (επξεπξια ἽΓορίοα {π}1οἱἕασ.. 
Ἡλγυ ἀοπηιείομες ὃς ἀϊν!Ποηθς εχ ὑπ πηθηξι8 Ἐ ΠΘίΟΥΊοΙ5 ραοσῖθο 
Ἀγ  Παγοο Ππηΐ, Ἰάδο οπαγίας ράγοογα σοπηία 15 ΦπΧῚ ΄αὰπη δὰ8 Ππὴσς 
ποι] αγ8. : 

98. ΜΜρέάρῥογω Ὠὶς ἰγεαυ θη ΠΠΠγ85 Οσσαγγαπέ 1η νοοῖδιι5 γαδαςς 
ΔΟΪλατ 5 ῬΓΟρΓΠ5 δα ᾿παπ!πηδέα {γα Ἐ15 : πο νὸχ χούρίευον, Ὁ.1 τοῦ, 
νοχ ὀπωπὴν Ὁ. 171. νῶτον», ὁ. 872. πᾶς, Ὁ. 68. πέζα» Ὁ. ὅτ 

ἴχν. Ὁ. 274. χνημᾶδες ὃς χγημοὶν Ὁ. 714. ὃς 737. αυιδυίααπι, 
τεῖτας ραγίιι5, ας 1{{15 ΠΟΥῬΟΓΙ5 ραΓΕΡῈ5 αιιδάδτη ΠΕἔΒ Δηδορας 
τείροηπάεπέ Ὁ ἁπόξοτο ἐθυππέαν : πὲ ὃς χῶλθ» “λεύρᾳ ΠΊΔΓΙ5 
Τείοτ. Μείαρμουϊοας δξίαισι ἀϊόξίομες [ὰπὲ ἕρσει. σύρετω, ὃς 
ἑλίοστ ἢ). ἃ [εγρεπέιθι κά ἤανίοβ ὅς πλΑγ]5 Πηῖ5, τον 1 ἰοης 
φυπῃ ῥγοάηζγοβ, ὃς ΠΠΉ1165 βδχιπηπι σγίὸβ ἐποιθηΐεβ, γαπῆλές 
γΟοΟ8 ἐςεφαίνω:) ὃς ξςεμμῆμη ἃ σοΓΌΠΙ5 ἐεΠηροτγα γ᾽ εΠΕ 9 δα 
(εγγαβ ἃ ΠαΥΙ οΙΓΟππάαϊας ἐγαιόξα ; νοχ κάλόυθθ- ἃ νία χα Ιοτοὦ 
Οἱ 8 ΔΠ64Ὲ15 δἀϊέαν, δ γαϊοπειη ὅς ποθι ποάμππι χὰ Δ] αι 14 εβοΙ ἐμ 
Πρηϊβοσηάλῃι ; ἕζ γὸχ ὕαπληξ, ΄απᾶ πιείδιτι ποίαξ οἴγοα “αδΠη ἴΠ 
ΟΌΓΏΪ σογίψιηηε Πρύχιταγ, δὰ ἤδχυμαι πλαγί5. γαδιιζζα : ΠΡΟ πῸ 
ΥΟΧ σχυρνώσαντο, ἃ τοῦτ15 ΔΓΕ ΠΟΙΔΠθι15 πα ἕογπο γοΐξαπάα ἤτπιηΐ, δα 
τοϊππήληι ἤρυγαπι 4π4 ἔεγγα ἃ Πεο᾽ ογολίοιε ἐογπηδία εἰ, ἐγαπτ 
ἢαία: ὅς ἅ]1 εἸαίμποάϊ. Ηπο γείειτι ροΐεξ οοἷου ΠΠ1115 ργὸ ἢ- 
ΤΠ} ροπέιι5, πιὸ χυώνε()" ΡγῸ πζσγοὶ Ἵ 

99. ἹΜοεοηγη114 οἰ Ποϊθητῖς οἷχ ΟΌΙ ἡςξλι. [0], ρύο οαἴογτα (0 - 
ἴαγ! ροηϊέῃν : ὃς ἼΑρης Μαγβ ργο Ὁ6 0. “ἀμ ξῖ, ΟΌΙ ἄνεμΘει 
ΦΘΊΣΕΙ δ, ὉΓΟ ΟΟ5}1 Ε]αρα: δὶ χυάνεοι ἩΡΥΣ Ῥτὸ “ΕΓΠΙορίδις, ὅς. 
ὉΡῚ ἐπ᾿ Ἰσμίως ὕῦο ἃ ΤΠοῦῖς, απα5 Πππιοηι5 αν 5 ἍΠῸ1, παῦτ, 
Ῥαΐαν ; μσηαέῖ γιὸ βσηο, Μέμνων ρῖο Μερῃιοηῖς βαεμῶ, Ἷ 

ἰοῦ δγῃροάοοβο ἐοέζτις ῥΥγο βάτγέθ' εἴϊ, Ὁ] ξλέφαψτι ρίῸ οδογθ, βς 
βυϊ Ῥτὸ σογίο δηύμίο πέην διόζον : Ραγεῖς γετὸ ῥγο ἐοέο, ἀχωκὴ, 
ομῥης Ῥτοὸ δα, Θήξῃ ργοὸ Τἤθδαϊάθ γόρίοηπε : 81. Ὁ. 115. ΕὉΣ 
Φαοίίο ὥλώ ῬΓῸ ΠΊατΙ ΖΕρυρέο, φιοά Ῥῥαάγος “ἘΡΥΡΕ ρα: ὧν 
413. ὉὉ1 ᾿Αμυκλαΐων Ῥτοὸ Λακώνων, ἡιιὸά “Ἴγηγοία Γιαροπία ατῦθὴ 
ἔμεν, ὁ. 113. 00] ᾿Ἰσμαρικός ρίο ἘΒιαοῖο, χιὸὰ ᾿μάγης ΤΉγα- ͵ 
ΟΙδὲ Πηοη5 Πξ : Ὁ. 498. πδ1Ά᾽ Αμνεσὺς Ρτο Οτγεΐα (ἢ 4αᾶ πτθς Ομ τ 
ἦπι59. ΟἸΠ]Ὲ15 Πάν ΑΠηΠ1Π15) αἱγραΐαν, Ηδς γϑεγγὶ (οἱεέ πόλι 
ῬΙῸ Ταεο ροπέμβ, ϑδυπβϑοάοςῃε νεγὸ σϑηθγ15 Κγὸ {ὑδοῖο οἷλ δόμ( Ὁ" 
ΡὈΙῸ ἱεΠΊΡ]ο. ' 

τα Λπεοπογηαβα (α 1401 4114] Π ϑγμθοάοοο σΘΉΘΥΣ ΟΟΠΊΡΓΘΖ 

ΜΜεάδα πογηϊηε : ὅς Ὁ. 685. 181 ᾿Αρηποίσδος ρα ΓΟΠΥΠΠΙσαπη ἃ ργοτο 
ἅνο Μαγίε Ιοηρῖῃς ἀπέξιπι (ἀε απο ν. Οοπι.)} ρῦοὸ Αραπιειηποηΐβ. 
ΠΟΠΆΙΠΘ αἰαΡραΐυῦ : 1έεΠη Ὁ. 535 Ὁδὶ ὠμφηδί τη» Ὑη4Υ: Ἔρ ΠοίοΙ 
ῬΙῸ 7ΜΑΥῚ ΘΟΠΙΓΠΙΓ, ὉΠῚ ὃς ἰμφιβί ται ἴῃ οἱαγα! υ. οο. ἧξ 

"οῖς Μρεα οβς, δα ἐγαηζαγηρεῖο αὐ τὰ Τγορίσα ΠρΗΙ βΠΟΔΕΟ δ᾽ 
«ἡ ΑΪ12111γ ΟΟΟΕΓΓΙΕ ἸΏ νοῦς κορυοσεῦς, Ὁ. 103, ὃζ 2οΙ. σι ΟΠ, 
ῬΙΟΡΡΙς ββηϊῆςος σαίρα αγηιάγῖγ δὲ Ῥεῖ δγηφοάορῆεη ἀγάγὲ δἶστὶ 

ἀν» (οἰμδ,. 

ΝΣ 



ΕἼ ΟΡ ΕΊΩΕ. 

(οἷαἴδ, ᾿π46 ἐὐαηΠιπλϊςαν δὰ Πρηϊπολπάπι ἱπουγίαμη. ὃς ἰπηρεέμση 
ιγπθηξίς, 4618}1 ἀὐπιδέιβ ἴῃ Ποίζοιη [ογέαν, ὃς Μείδρπογῖοδ δ Πποηηῖ- 
πῖθιυις αὐ Πυζῖις 101 γδηβίθγζαν, 810 ̓ Ασυυεΐης πΠοΠΊΕ, Ππιοἀ ρτορτὰ 

τερίοηι δ ΤΊ ΡΠ βανίατη οοηνεθηϊ εν δ γηθοάοοθ Ὁ} ραγεῖς ΡΥ τοίο, 

Το ΑΠυτίογμπα ἱπΊρογῖο ππηροί τπιπι εἰ τ,άτατο τᾶς ρεν Μεζαϊερίθη δὰ 

σι ἹπΊΡ ΟΕ  ῥαγίοπι, αὉ Αῇγυϊᾶ ργορυῖὸ ἀϊξτᾷ ἀϊνεγίαπη, χα 

ϑίποροη (48 ὃς 1,ἐμοο γα ἀἰξτα ) τραηίππλξαν, ο.. 772. ὅς 975. 

ἴσχυε Πίης δέμορίοα γηϑγίσα Ἀοσυοίη μἰλτίθ- αἰοίξαν, ὁ. 1178. 
Ἑσάοπι τηοάο ποιήεη ᾿Αμυχλαίων ρυπηὼ ρτὸ δ οομδης ἴῃ ΒΈΠΟΓΘ 
Ῥεῖ ϑγπεοάοσίεη πἱαγραΐινγ, ἀοἰηῆς αἦ 1,4οοαηλοηος ααΐ ὙΡεΥκ ρος, 

Τικοηϊοῖ ρεπογῖς μοπηποβ αὉ Ἰρῆ5 4»»γοί αἷς αἰγονίοϑ {γα πο ἘΠ, εὐ. 

413. Ῥεῦ Μοεαίθρ η πάη Αὐνι» (ἰφυρ- ὑτὸ ἐγζάρηξε ΝΈβεμ- 

ηἱ, ἃ ητο Αοποϑ Βαβοίίζ ἱποοίας οὐτὶ Γογοσθδηΐαγ, ἈἰαΡΡαυῚ νἹάφέιν, 
Ὁ. 476. ν. (οῃ,. 
ΟΠ τὸ; Αμρρογία εἴς, Ὁ. 193.--- χυαγῆσι κα τοῖς κ [(Ὁ- φολί δοισι, ὉΡῚ 

ἄε ΑΠίοα Ἰοηιεης αἰιόζον μα ̓ ζδγιοηε5 Ἰηξοῦ Ιου ἀείενιτα δὶς 111 

ἐρατίας παδεπίς, Μοΐαρθουῖοῖβ αι Ομ τ υ}5 σοπτιπιᾶ, (οτῖς ἀππέαν, ας 

ἀε (ξυρεηίε (χπατηῖς σατοϊοῖβ νατίοραζα ΙΟΩ ἢ] γιἀεαίῃν. ᾿ 

ΟΠ το Πγρεγδοίο εἴτ τη γοτὲ ξιωίασιν, Ὁ. τ 54.101 σολςΠγΎογ9 ἀϊςαπ- 

τὰν ῥγουποηΐουϊα γόνεγὰ ἰατ15 ἃ [6 ἸηνΊΟΣ ΠῚ ἀπταηίια : πιηΐ ὅς 4ι5- 

τῇ δομεθηρέαγηρι ΠΙΡοΥ ϑοε (παμε αἰϊαληο Πης Ττορο ) Ὀΐ 

ῳ, 67. ἷ 
τὸν Μρος, ίειι ὙΑρίηος, ΠΑ δία Ὁ. 509, ὃκ 524. Ὁδι1ηζ14 

ἰοία ἄευ ἀϊοίτυς : 4αο τείενξιγ νοχ σσιλεδες ΡΓῸ ΓΕΡΙθῈ15. 1Π ΠΊΔΓΕ 

Ἰηεπέδιις ροῇία ; ηαΐρρο 4138. ἃ γόος σαλίθ» ἀδαποϊξαν, αὐ: 
σοι» ααξ η Ό1}1 τιοϊαΐ. 
το6 (φέρ γοῇς εἰς πὶ νοοθ βάχολέξον ται, Ὁ. 193. Π185 οὗῃγ ῥΡγο- 

τὸ Πρηϊῆςες ἃ δηϑμίοο ρα[οῖ, { χαῖρρε ἃ νοῦθ βεκόλθ᾽ ἀεδυς4) 

ἌΡ νὰ [51 ἃ θοῦδιις αα Πομϊποβ ἐγαπβίεγίαν. δῖ. Ἰώ μος αἰαιαπο 

Χο τανε ςικῶς ῬΓῸ ΠΊΔΡΠΟ [εγγᾶς ἰραῖιο αἰπγραίαν, ὅζ νῆσίιΘ᾽ ὑγὸ ρξη- 

Β οΥΝΟ. 

δ δι ΠΡ Φο ὦ δε ἃ δου με νέαι... .. Ὁ 



ΕῪ ΝΟΡ ΚΞ βιι, β 
ΕΙΟΘΌΠΒΑΒΈΌΜ. ἴ 

ξ: 

ε 

᾿ ὟΥ 

-- {Ξ - Ἷ 
ΕΣ ἤ 

᾿ ᾿ 

νὰ γ΄. 

Σ δι», «1 

ΟΝ Γς 

Ψψε. 
᾿ 

ΒΟῚ 

- 

Είρων ΤΙ ζξἸοπὶς σά Οὐεῤοργαρῥίαρ {[ρεζαηες. " 

τῷ Βοος, τ ξείδω ργοὸ ἐδὼ, Ῥοεῖ. ἀςωχὺς ΡΙῸ π 
χὺς, Δτί. Ἔν ο ͵ ο 

᾿ς Δ 441}|ο1ς, ἴδει γοάμῤίϊοσεῖος ξ σιταάώνω ρτὸ τοῖσ 
γνῶ, Ιοη. 4 ὲ β Ά ' ἢ 

3.29 Βοάηρίϊοαιίο Αἐεῖσα : αἴ ἀκηχέμλϑη ὕτὸ ἡχημδρή. ᾿ 
4, ΕΡροηεροίς, χυῖς τρίεχ εἰ: ᾿ 

τἀ Ραγεηέβοίς γΟΟ8}15; τί εἰν ρσὸ ἐν, Ῥοεί. ἔρίΘ- ὑγὸ ὅρ(0. [οηὲ 
5. 29 Εροξίαῇε (γ|1.3 ; τπτ ἔξείης ργὸ δξῇς.» τεάτωτίθ- ρῖοὸ τοῖς 

100. ἠξλιθΘ᾽ ρτὸ ἥλιο ᾿Αϑίέωαίη ρῦο ᾿Αϑίωιη9 ἴοη ἃς Ροεΐ. 
5.239. ΡαΥΘΡΊΡΓΟΠς σοπίοπαηξ!8 : υἰ σ)ολίεθρον ᾿γῸ πολίεθρον, Ῥοεΐ: 
7, 45 Ἠμς ἰρείζξϊαηξ ρίεσψας Ὀδέϊνι, Ροβδέ. 1ὴ ξοσὲ "οἵ γεφέεοσι ΡΓΟΙ 

γέφεσι. Ῥοεΐ, ΓΝ 
8. 0 ΤΏΠΠρεῦ. ὃς Αογ. β. ἐσκον9 ἐσκες» ἐσχξ» ὈΓῸ οὕ. ἐς, εν 0. 
Ἦν 65 Τὴ νειδῖς σοπέναζξ. ἰδομηα. (Ομ) ΠΡ. οὦ ΡΓῸ ὧν» οῶν ῬΓῸ ὧν, 

ἕκο. Ἰοη. ἃ Ῥοεί. [ 
τὸ Ὠήρί φαίης, δα Ππξογορ σϑηη Ὁ 4110. αἙ πύοσΘ ΡΓῸ σόσίΘ-, Ροεΐ, 
τν Ράγάροσο ; οἵ ἐγὶ ργὸ ἐν, Ῥοεῖ, ῥπεέροισι ὕΓῸ ἡπείροις,) Ιοη. 
τ5,. 3 Τη δέ. ρίαν, ρυίπια ὃς (εοπη δ ῬΟ]Ιη. υσι ΡΓῸ 9. [θη ΡπῸ 

δὶς ᾿ τἴ σλόυρῦσι ὕτο πλουρῇς» αποά Ιρίαπ) ργῸ σλόυραὶς. 
3, 5.6. ϑγ]Παδα φι αατξ φιν, Νοιηηίθιι5, ὃς δὲν ῬΓΟποπηΠ1θι5 αὐ απ 

ἴλ τ τἱ χρώτεσιν ρτὸ χρωτὸς, σεϑεν ΡΓῸ στο, ((,ἴο εχ σᾷ ) Ροεΐ, 
τᾷ ΑὉ 1 ΑΟΓ, εἰ. ἀσκὸν» ασχές5 κα. ΡΓῸ ὦ» ας. ἴοῃ. "ὃς Ροεί. 
τ΄ 25. Τῃ τεγπηῃ, Ἰηῆπ. εμῆμοι Ρτὸ εμῆν ( φυοά ἰρίπηη Ἰοπισ, 

εἰξ ῥγὸ εἰν ἡ αἴ φερξέμβμαι, υ. 9:5. Ὀογ. ΐ 
(Δ᾽ ΑἹ 

ἣ 
ἐό Ὀχαίν ες, υτοτᾶ αὐάιτᾶ νεῖ τησέδτὰ - πε ῥηΐδο ΡΓῸ βᾳον Τόπος 
27, 29. ξὡὼν θῦῸ ὧν») ἴοῃ, «ὧν ρῖὸ ὧν, 20. ἰῃ Θεη. Ρ]. Ρυιπηᾶς ὃς 

(εουμάς Ὀες. 
18. 209. ἥἡμέίες ὕΓῸ ἡμεῖς ὅτο, Ιοῃ. ; ᾿ 
κὐτο ἴῃ ΤοΠΊΡ. οἸγοιπηῆθχι5, φω, 645. ΡΓῸ ὧν εἰφ, ἐειν ὕτῸὸ ὧν, ὅζο. 

ο. 
᾿ ρΡατεῇς, υἵ κείν ῥγὸ ἐκέῖν Θ-» αἵ ΡῖῸ γαζα. ἴοη. ὅς Ῥοεξ 
1 Ἄῤίκειο “μσγηθΉ 1, ααΐ ΚΟΩΉῤιϊοαεῖο,:Σ ; αἴ σώσαντο ῬΓῸ ξοϊώ- 

στιτο, ῬΟΘέ. οδέκτο ΡγῸ ἐφέσεκτο ΡΙαΐα. ρεγί, 
ὁ γηοο)ο, οἵ ἔπλετο ὑτὸ ἔπέλετο, εἰγτολίη ὑγῸ ἐγαγολίη, πεη)α" 

᾿ς πτῷ ὑΓῸ πεπέρῇ ἃ ςτι) μύχοτί θ᾽ Ῥτὸ μυχαίτατί( "5 Ῥοεί. 
Ἐν 25 δ)γλοορ. Ἄομοα, χρδ'δὲ ρτο χα! σε. 

21 

δ᾿, ἅν. 



ΘΥΝΟΡΒβ15 ΕΟ. 
34. χ.0 Τῃ Ῥγδζογιίο γεγαὼς» ἑςσᾶσιν, ὅζο. ΡΙῸ γέγηκ ἧς, ἐσήχασι, Τοη. 
35. 45. ΕΣ ΙΓ Πς σου ΟΠ αηζΙ5 : Ξ αριάτω ΡτῸ Σαρμάται, 
36 ςὁ (γα: ἱφὸς Ῥτο ἱερὸς, ϑεδέες ργο ϑεοεδέες, 
57, δ᾽ Ηῦνς τείεγ χέει ὑγῸ χέρα], μεέζοος μείζες ρίῸ μείζονες, 

Ὄ. 

58. ,9 Ἐλλείψες ροίΤεγΊοΥ 5 γουϑ 5 ἀἰρῃἐΠοηρὶ ; αὖ γάάω ΡΓῸ γαζω, 
39. 89 Παρέξλλειψας [Πξεγ2 σεπηηαΐδ ; μάκελώ ριῸ μιάίκελλα. 
39. Αροζορε ; τὶ δοΐκρυ Ῥτο οδώκρυον, ἴον. ἔμβμ ρτο ἔμϑμαι, φυοά 
Ο1ρίαπι εἴτ ῥτγο εἷ). 

ΒΕ 29. ΠΣ τοίεν ἐρογορῥμηι δηΐε ςοπίοπαηΐεπι; πα ἠοίρ ὃ᾽ ΡγῸ 

35, ϑγηαίωρῥα τὶ τύνεχῳ Ῥτο τῷ ἕνεχ, Αἴξ. 
35,. ΜΙοέφεροῇε ; αἴ χαρτερὸς ῬΓΟ χρατερὸς, ἔμμορε ῬΓῸ μέμορενγ Τί. 
"4, Ὑριο!): ; αΐξ νγέη πόλις ρίο Νεάπολις, Ῥοεῖ: 
35, 5}. 1101 Ηγρεγθαΐοη {πηι} Πέ ; υἱ ---δ)αὶ γάλαν δείζων» Ῥοεί. 
56. Δηε2ΕρεΠ:: ἀξ 1. ἡ ΡΓῸ αὶ ἴπ ρυϊογιθι5 ἰγ!αῦις Τοπιοὸ ΡοΠΗ ΠῚ, 
απ νηὸς ῥτὸ ναὺς» ἠὴρ ΡΥῸ ἀήρ" Ἰίεηγ ὄνυμω τὸ ὕγομα, ΖἘοὶ. 1δὲ 
ΡΟ ἡσδὲν Ροεΐ. πίσυρές ΡτῸ τέωτιρες, ΖΞ οἱ. ξωὴ ρτο (ωἱ, Ατί. 
᾿ς 25 ἡ ΡΙῸ ὦ ἴῃ τευ πηδζ, ργιπηος ὃς (εομπάδε Προ ΠΏ. ἡς ΡΟ ας, ἡς 
ΡΙῸ αἷς. τς. ἴοη. 
18. 39 90: ἡτ ῬγῸ “9417 1η [εσπάα Ὀξο τη, οοηπέγ, ὅς ΡτῸ ε(», 4ε; 
ὅζο. 1η τεγίϊα Πδο]η. Ιοη. ὃς Ροεΐ. 
᾿ ἕὰ ἐμεῦ ΡΓῸ ἐμϑ, ὅζο. ὃς ἴπ γεγθῖ5 σοηΐγ. οἷν ΡΓῸ τ υαἕ χῳλεύσι, 

Γ, 
, 59 οΙαΤὸ ΡΓῸ οἶντο ἴῃ ἔεγέϊα ρίαν. Ορί. Ῥεῖ Ιοη. 

ΤῊ 69 πιο τγείοσ ξω ὑΓῸ « Ιοπιώω ΡΓῸ {5 280]. ἴῃ (ΟεηργιπΊα Π ες Ώ- 
᾿δχ ὁ(0 ΡΓῸ «' τῇ ἕεγέα, [Ιοη. 
5. 79 Σεὼ ὑγὸ Ργοποιῃ. ((ᾧ, ἕω ρὑγὸ ὃν Ιοη. 

. 89 Ἰη ΡΙυΐᾳ. ρεγί. νεγῦ. εἐα. 9659 ἐξ» ΡΓῸ εἰν. εἰς: εἰ9 [ΟΠ. 
ΓΕ 95 ΑοΥ. ὡ- Ορΐ. εἴ; εἰας. Εἰς ῬΓῸ σαρμιι» αὰς9 ὦ. χε. 280]. 

Ε΄, τοῦ ἴῃ [ηῇη. ἐνῆν ῥγὸ εἰν᾿ ὅζ ἃ νευθο εἰμὴ, ἔνβμοα, ὃς ἔμιμβμαι ῬτῸὸ 
Ἔρ, ὅς τπάε ρεῦ Δροζορεη, ἔμ» ἴοη. ὥς Ροεῖ. 
δ᾽ τα Ιη {εοππάά ρετί. ῬΑ. 8αι ὑγῸ ἡ, ἴοῇ. 
7. 1292. Τη ᾿πηρετγδί. Ῥεῖ. 60 ΡΙῸ τ, Ιοῃ. " Σ 
ἊΣ 39 ἔασι γχτὸ εἰσὲ τετεῖΑ ΡΙΌΓ. ΔὉ εἰμὶ [2|7719. μσι ,τῸ εὗσι τοΓΕ4 Πηρ,. 

αὖ εἰμ 60. . 

"- δ ν;αροῖ: εἰποὶ φῖο ὑπὸ, ὑσσαὶ ργο ὑπὸ Ροεΐ. ποτὶ ργο πρὸ» 
ΣΟΥ. 

ο. ΦΙο Αρ ητις : αἱ μυχὰ (ἀπῇ ἃ μυχὸν ) Ῥτὸ μυχοὶν δένδρεσι 
Γ αυπὰ τὸ ἐένδρ(Θ» Ῥοεῖ, ὑΐες 4.411 ἃ ἡδδ) 99 οσαπι αἴας ΝΟΙΊΙηΑ 

ΠΝ] Πηΐ «έγδρον ὃς ύς. - ᾿ 
᾿ς )9. Μρεαρίαίημις Οοη ησδεξομὶς ; αἕ φίλατο απλῇ ἃ φίλω, οὐ πὶ 
γειθατη υπέ. ΠΕ φιλέω ᾿ κίον Ὁ ρτὸ κἂν τος αυδῇ ἃ κβομαμ. 

ΕἸσγ 8 Οοηξγηξξοηῖς. 
5, Ῥίροηαίθπεις ; τ. Νοτηϊηΐς, αὐ ὀυρυπάτῃ μέγιθιΘ-. 408 Ῥγοποιη ὅς: 
ἢ. Ὁ Ραγείοορ, ἔξει νοοιΐα χο, ϑ03.τε) βα;, τἦρ, μῶν τοἀιηάλῃδ. 

Β͵ 34. ἂν 

:ᾳ 



20 ΞΥΝΟΡΘΙ56 , 

4, 35. Ρ]ρομαίπις (οπ)αηζξ. ὃν, ὠλλεὶ, Αἀνεγθ!! οἷν» μάλα; ἔχοι, 

“5, 45 Ῥοϊγβηἀθέοη τ ---- οὐαν ἢ γἡ πύγτον. , ο] 
56, ς9 ΡογρΡΥα 15 αἵ ΜΈ πεῦδες ΡΙῸ Κῦ τοί. Ὁ ΦΝ 
47, ὅ. ἘΠΙΡΗ͂ς , αἱ βοείᾳ ἰὩρρίς βύφσῃ, ἐς διὸς ὰρρΙε οἶκον, Διὸς 

Μῆσα {πρρὶε ϑύγωτερ.. ᾿ . Ἵ 
48. 3.9 ἘΠΙρης ΡῬγαροπἝοηϊϑβ χα, Ἠξ ὄνομα Κυχλάϑες εἰσί, 
59, 39 ΧΑ [γηάριοη 9 υἱ Ὁ. 102. τηΝς Ἀ 
49. 49 Ἡποτείεν ἐπὶ ὅς (δ, ἤπε γνοςβ σαίμαί!, βώλλειν᾽ «Ὀ(οΙ δ, 

ἕο. κ 
ει ΑμαβγορΡε 5 αἱ Βορέην ἔπι. ᾿ ὶ : ᾿ 
6:͵ χ" Ἠγμρεγϑδέοῃ : οἴ Ὁ. 592. δι Ἱπέεῦ Ὁ. 14. ὃζ Ὁ. 17: 
63,39 ΗΠ έγορ ῬΥΟέΘΥΟ 5 τ Ὁ. 493, ὅὃζ 494. 

Ἑπαϊίασο, ὃς τ φαϊάεπι Πηηρ Ποῖον, τέ 
“.͵ ΜοΩϊ, υἱ πέλοι» Ορέ. ῥὑτὸ πέλει, {πάϊς, ᾿ 
δ’, χὸ Τεπηροτῖβ, αἱ ἔχυσι {εΐπι Ῥγαίευε, ἔπλετο ΡΙῸ σέλει 
“6,59 Αὐηναηι ρῖὸ Ῥαίῆνο ροδίμπηιγ, ὅς ςοπέγα, υξ ἐγνγαίει "Γδ 

ἐγγαμέ]α,. ς ; Ἰ 

47. 45 ΝὨΠΊΕΙΙ5 ΡΙΏΓΑΪ15 ργῸ 06} : υἱ θύς κύλποι, Ὁ. τοῦ. ποῦ 
Ι : Ἧ 

“8, 55 ἘΠΑΪΙα σα σολοικοφανὴς σεηετῖ5, απ Πυπτοὶ, αξ πέρταίαιε 5 αἱ 
.-. φοινίκων ἀνδρῶν Ὑ,6Θ᾽ ἐνναζεσιν: ᾿Αζόμλροι, ἧτο. Ηδπι 
(ται ΑΙ Γι ΔΠπὶ ϑγμέρε ἢ γϑοδηΐ. ἣ Ϊ 

69,.2.5 ἘπΑΐασε σαι συλοιχοφαιγὴςΩ αἴ Ὁ. 656. πίω μίγη 
ο σι ὈΌΙΔοσα ἰοοο Ῥαξνὶ μοηϊξαγ,. Ἠδης “ΠΕ Ρε ἢ ὴ 

οδηΐ, Ἵ 
179. 29 Ζοισῃ14 σολοικοφαγὲς δ ἘπΑΙΪαρα αιιδεάαῃα ΠαΠΊΕΙῚ οἢ 

ρτγϑοῖραδ τὶ οατὴ δγ ερῇ Ζευρηλα σου ρ]Ποδίαν : αἴ-- ὝΠΟ 
Ζ φέρει, ϑειὺς Σ Μέγαρσ(". Λαζερότατοι ποταμὸν ---τὸ 

“τ΄ 49 Ἡγραίίασε - αἴ. 519. ' ; Ἢ 

15 Αμειγηογῖά 5 ἘΠΑ ασε5 ἐρεζιε5 1 αυᾷ Αὐἀ]εξείναιπι. ἡθυέγαῖ 
ἤπσ. δἂξ ρίαν, ρτὸ Αὐνεγῦϊο ροηϊξαν : αὔδρϑὺὸν τοίξα, ορῶτ 
ῬΓΙΠΊΙΠΊ, θς ἢ 

43,..09 (Ουὰ Αὐομ]π5 ργο Ῥιοποπηίης, υἕ χίω ῥτὸ χεώτζω. 
74,30 Οὐ ΡαγΕορίατη ργο Νογηΐπο : αἵ δεοιημῆμοι ρτῸ οἱδοΐ 

δι ργὸ ΠηἨηϊένο, υἵ οῶτο ὠχύσας. ᾿ 
Ἴ5, 45 (Λυ αγεσα 8 ργαροβενας ργο δα δαηζείνο ; πὲ ῥἕ ῥτὸ ἃ 
15, «ὁ (γιὰ ϑυδιαηάνασι τὸ Αὐἠεύξιγο : π᾿ "Ἄτλας ρτὸ Ἃ 

τλαδικός. 
27, ἂν δ γῈ} μὲν ῥΓῸ αὐτὸν νοΐ οὐτίωδ,, πᾶσα ῥτὸ ὕλῃ, ὥς ΡτῸ 

785. 29. Τ]ητι5 ΠΟ ΠραΓΑΙΟηΪ σγδάτι ριῸ αἰ ροβέμο, τὲ εἰφνείην ΡΥ 
ὑῤγειοτέρον " ἰγμω ἃ ϑυθβαπα Ἢ εἰφνειοτέραν ᾿ αὐτί Οομηραγαίνια) ἃ δι δίταηῖνο ἀδάμπζεμῃι, ἢ 
δεώτερογ, Ὁ. 287. ἐξ, 

Ἐίριον 



ἘΙΟΌΒΑΒΙιΜ. 

Εισαγ ΔεϊΤτΊς. 

φ, ϑγΉ ΟΡ οηο[: 5 χρυσέη» πεισέων» αι Πγ 1184 (κέϊα. 

ὅο γεγο: βγηρίοσ, ἀτοτὰ πα πγυξατᾶ 5. οἱ ὀὐφέφαν Θ᾽ Ρεπέλίν!ε 

᾿ [ΑΌι. ᾿ 
δι Ἐδαε (εὰ Ὀλαίοίς βρηρίοχ  υἱ Κασσίης {εουη ἃ Ιοηρᾷ, ἱσφῆς 

᾿ ργίπγι Ιοηρᾶ. 
8: χ,09 Ἐργαῆς, χα ὠντίςοιχον», υἱ Διώνγυσί᾽ ΡτῸ Διίνυσα. 

83. 45 ἘςγαῆΚ εχ ποροῆπταίς Οὐ τυῖπῇ ὈΓΕΥΙΙΠῚ σοποιαμ ; πὲ 

, οὐ τὰ ὙΠΤΕῚ Ιοηρᾷ. ; 

ἠδ Φ βοε τυεμι υὐ Πέάχυνθ». [εοιηὰ ΒΓΕΥΙ, 

ὃς, χ,, ϑγίζο!ε χα ὠνγτήσοιχον», αἱ ἐυρύχορ δ᾽ ΡΓῸ ὠυρύχωρ Θ᾽. 

36. (αίμγας τ Ποεπξῖον, Ὁΐ ποίη ὀδὴ κείνης» Οἱ πλα τη ἐπὶ ὑγοῦα: 

Ἁ τ. 
31, 3.09 Οχίητα οὉ Πααϊάληι εαποηΐεπγ, αζ Παεσῃσι λοξῇσι. 

88. 39 Ἐποίείολ νοοοβ κερ Τρ ὅζο. οδ πα ργοάαςς. τ Ὁ. 1Ο19. 

Π 1.,Ζσοηΐτώ Ῥορέζο. ΐ 

3», χ Βγονῖς οὗ Παιίδαπι ἰδαιοπίεπη ργοάαζζα ὉΒῚ ὉΠ] σϑίαΓΔ: 

“ μξυ. 343, ὅς 773. Ποδς (φὶν ργοάποίταν, Ὁ. 1102. ἰ 

90,29 5γ}1λα σοπιπταηῖς5 Παδιζα ΟὟ Παμα!ήδη (ἐχπεηΐεπη, τι ΡΓΠΔΊᾺ 

᾿ς τηφιλίω, ὅς ἱλοίω, σατὴ ἄἀετῖν. αὖ Ὁ, 447. ὃἃκ 853. : 

31. 50. ογ]αρα φοπηπιαπίς μαρία πυΠὰ ΠαυϊΔὰ Τραπεπίε, ὩΣ ῥτιπτᾶ 

ἢ ἴῃ ᾿Ασόλλων, Ὁ. 444; θ...957.. Ὁ ΔΝ ι 

92, 45. Ψοραῖί5 Ὀγεν!β δηΐε ἀτι5 πγηΐαδβ, ἀξ ἄπας Παυϊάλϑ ; πὲ πῆ; 

χ]. φῇ» μνν» οοττορία ; πὲ γυ ἴῃ λιγύφϑογγθ» 0.529: 
μὰ 

ΕἸσωγ ἈΡοΙΟΥΊΟσΟ. 

9, ΔηαάἼρίοῃς ΒΡοίοΥῖοα ς ἀξ τη Υοος Ῥώμυίω, Ὁ. 354: ὅς 355: ὅς 

᾿ς τηνοοε Θήζίω “ Ποεῖ φαϊδυίάατη ἱπίοτ]εζι5 }Ό. 243, ὃς 249. 

94 Εραμαρβουα ; υἱ ἴῃ ποηηΐης Καρχηδών» Ὁ. 195... οό, 197. 

95. Ἐραποάος ; οἱ ἴῃ ποπγηΐϊδι5 Εὐρώσίω ἃς Ασίδαω, υ. ὅότ. ὃς 

Β 662. 
96. Ρᾳγοπογιαία ; αἱ Ἐς λίξα κα Λιξύϊω» ᾿ 

91, Δρο[έγορρο 2 αἱ υ. όο, τοϑο, ὅζς, Ὁδ᾽ Ῥοεία Μαίαπι Δ] οαησιέμν, 

Ε΄ Ἐς ΕἸΡατῖς ἈΠείονϊοῖς [δ φυϊάεπα ργαοῖραὲ Πὶς οσουνγαπί : ἄς 

το Παῖς ( πα ὃς ἀς Ὑτορὶς 7 οοηίαϊαπξιν ἈΠεζοναπη (ογρίλ. 

Τ ορὶ 4εὶ αριά “μξξογεν γθρεΥἸΒΉΡΗ ΟΣ 
ΤγορΟΥ ΗΑ [Εζ[ ἰοῦρς. 

98, ΜΡΡΡΡοΥα 
39. ΜρεθΉγ114 
ᾧ ἴοο ϑγγοοάοοβο 
[0] ἃ οι Απεοηογηαῇά ), 

ΤτΟΡΙ ΠΙΏΡΙΙΟ65. 

Β 32 τοῦ ρα! β [3 

ΔἹ 



ΖΣ ΕΙΘΊΒΑΒαΜ. 
το. Μρεαίορἢ:, ὙΤτορουιπι σοτηρ ΠἸοδεῖο ἴῃ ηΔ ἀιίμιοηδ. 
το3. ἤρρογτα, ὙΤΟΡΙ ΡῈΓ Ρίαγα νογθᾳ σοπεημδίϊο. 
4. Ἡνρογῥοίο : 
τος ΔΊ, [1 ς ἑ Ττιοροτιι «βείζοηεος. 

156. Οφιφογο[ῆς 

Ἐχειηρίογιηι αἰ ΠΟΙ Τα τὴ ἐχρ!!οδείοποβ ἴῃ ϑγηορῇ ΓΕρΘΓΙΆϑε 

1.7, ὩΡΡΌποριρ, ἴξιι δοηίθηε 4 ποΐαία ἄϊρηα, 



ἑ -- 

Βιο νυ ΞΙΟῪ 
Οἰκομδύης Περλήγησις. 

Τκέμλμης 1 Οἰκευβδη, ρον ΕΠΙΡΠη φῶ γὴν ποὴ ἐοξαπα 

τοΓΓάγα ΠῚ οὐθεια Πρηϊῆολέ, φυοά φἀαηματάτη εἴς σεο- 

σγΆρ δ (δ ]είξιπη, {(εἀ ἐοῦγαπι οπΊπΕΠ1 4141] Βαθιέα- 

τί σοπηρεγίαπι εἱς (ἐχοίαία ἕεῦγὰ ἹΠΟΟρΉΪ 4) ΠΟΟῸΕ ΕΠῚΠῚ 

γα ροριάξίοο δόξαντας εἰἙ Τιοηγ ἥτις ἄς ἰοΐο ἐβγγαγα πῇ οὐδ ἰθοπη- 

ἀπ γοίρείξαπι δὰ οοβ  πΠῈ ὃς οἴγοι]ο5 [Δ ΡΊΠΑΓΙΟΒ, (εἰ (οἰππγπιοίο 

ῥήβογίσο ρατίεϑ ἴεῦγα πλαυίαιια ἐπης ΘΟΡΉΙ(Α8, ὃς ταβ 1η 115 σοηΐξη- 

Ἐλε Ἔπάγγαγο ἰη ἰπς. ὅς ἱσοοζαν γεω[εαᾳφικίωδ τὴ μαϑημοδικὴ 5:- 

ὠείῳ, ορροηϊέ ϑίγαρο Ὁ. 2. 
Περιήγησις 1 ΤΙεειήγησις ἃ πϑεληγϑμολ οἰγομγηάμοο, (πὰ νους 

πἀθξυν ϑίγαθο ἰδ. 2. εοάθπη ρίαπε ἰεπία ) εἰὉ δοσυγαία ἀείογιρίο, 

χὰ ἰεύζον ρὲ ἤΠπροΐα φυλῇ τηᾶπιὶ ἀποιζαγς : ἤο ἀρυα ΓαοΙδηθπὶ 

ἴῃ Ὀιδῖορ. αἰξεήγησο μοι πεὶ ἐν ᾧδε ἀποωΐω, {στ |]4{1021 ΟὙ214. 6χ- 

2οη6, αἱ ἐχρ!οαῖ ἘΜΠ ΑΙ 5 ; νο] ροξιι5, οἤβοημάο, μα οσμίος ξϑ 

᾿ἀρηνριοη ῬΕΥ βησμϊα ἀμοθης, αἱ Ήξη. ϑεορῆδηο Ρἰαςοΐ ; φῃοῖ ὑγὸ- 

αἰπγὸ ασοράϊε δὰ ΝιγριΠαπαπὶ 1ΠΠπῶ ΖΈη. ό. 
Ὅμῳ γμοἔφηαηι 4ηορι[δ5 πάέμηι ῬΟΥ βησηία ἀμχὶε. 

᾿ς Ψ.Τ. ᾿Αρχόμϑυ᾽ γδαν πε] Ηγροίμεπη ἔξει ἀγραπηεπίμπι ἕο- 

ἴμ5 ορετῖς τῇ {ππηῖπῈ Ργοροῦιζ, τ Ψιρι 9 (σεογρίςωη ΙΠ1ΈῸ : 

ς Ομά ἐαοίαε ἰδέας [σοίθ5, 7η0 βάογο ἐεγυαρ:, ὅζο. 

Ἡ;»ὸ σάμευϑ 1) ρ1 471. 

Οηᾶ γεγὼ αἰζεηζαπι γε! Ιοὐζογεσι, ἔδτι Ῥοϊγίγηδεξο “δὴ 

Ἐριεβεῖο --- γῶν τε χἡ φυρξα, πόντον» ἈΠείοσῖοα φαδάδηι αγίε [αἱ- 

᾿ρερτΐ ορετῖβ τπρηι 1 ΠῈΠῚ 1πηΠημπδΔη60, 

λ, Πρυηϊποδῖ φάρο ημρηιεγο(ά μὲ ῥγα γημ ετεμ56. 4 ἸηισμἹ ΠΟῈ 

᾿γφοίηε, αἱ γοσεπὶ γούϊε ῥεῦ Ῥειρηγαῆπ Ἔχριοαέ Ησῃ. δίερ πᾶ π5, 

Ὁ ίοίλπαπι, ἔεα ΒΠεπημηπγ ΕΔΠΠΙΙΠῚ (σαι ἱπξεγργεΐδίο [μλίιηα 

Ρηϊίοίαπο γυΐρο αἰογιρία ἃ ΠΟΠΏΠ]Πς τδαϊξιγ) Ἔὸ ΠΟΠΉΠΕ τεργεσ 

Π μκυύες, υοὰ ἄκοῖῆα φύλα ΠΡΙα ΡῈ ογὕθηι ἀϊοτειος τεαααῖ, 

 Οὐπὶ ἡηάήογοεος φοῖια9. Πρηϊῆοοῖ. ϑεα ΠιπῚ5 (ενεγιιβ εἰξ σεπίογ, 

αι αὉ ἱπίογργεΐε ηππηθγὶ5 αἰτγιόζο εχιραξ τ απιαίομαίαιια γΟΟΙ5 

᾿ ΨΙΠῚ ρίεπε ἐχργιπηδΐ. 
: 

ος Ψ. 3. ᾿Ωχεανοῖο βαϑυῤῥόε 1 Οὐεάμο ἢϊσ, ὃς αἷϊοι «ριὰ Ροείᾳϑ 

 ερϊεῃεῖα ἃ βυχιι δἀ)οίππταν, τὶ ὃς τρία ΟεοΔη1 ἨΟΤΊΘΉ 44 σείογις 

᾿ζαεα ἡηάέεινι ([ς1. ἃ (στόοο ὠχιὴς σδίογ) τείκαταν δοίτπας ζρ. 26. 
᾿δεοξοτίαίς χαοά πιαχίσιο σε ίϊα αἰιοιαῖαν, 410 ταάῦῖα Ἰπίεγηα ξ- 

Ορἰαγίπητη ἀείπεαπηίαν, οζ νἱάογς Εἰς ρα εορταρίπηπι ἃ. ἠ 

Β4 

ΨΥ. 2. ὠκοῖα) Νοχ δας, δὉ α ῥγίυκε. ὃ κείνω [ἐοογηο, ἀεάα- 
Ι δ 
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- 
«ὧς 
4. ἰ ΟΟΜΜΕΝΊΤΑΒΙΓΙ 5. 

τ » 

ἃς ῬΠπίστι ΠῸ. 2. σαρ. 97. ἀποά ἀρογέϊι5 Ἱπάϊολέ ἁπόζον ποίξον,. 
ν.. 27. Ἢἰ5 νειδῖ5, ἐχαμότε ῥύ(6᾽ ὠκεαροῖο, παῖδιι5 ἤτπιχις ὃς γος 
βυχις Πσηϊβολίιν σιο Οὐεαπις Ἱπἀεππεήξεν ἀριξδέαγ, ᾿ 

ἐν γὸ ἐκείνῳ] Τούγάτα ἔπης οορηϊξαιη, (ἐεῖθιι5 ραγέθας5, Ἐπτορα 
(ς. Αἴτα, ὃς Αἰτίοα, σοπίϊαηξεμ}) Οὐδᾶπο ἐπ υαΓῊ 1ηΓα] ΠῚ οἰγοιμη- 
ἄχει (ιοά πρει5 ΠΑΨΊΡΔΓΙΟΠΙῚ19 αυοάαπγτηχοάο σομπηρεγέμτη ) 
ππίνογία ἴογε πη φυϊα5 ογο ἀπ, Αγηδζεμν ογαρῖς Οτοάηο, ΜοῖᾺ 
δ. τ. σαρ. 1. ἢς ΡΙΠη. Πρ. 2. ὅς δέγαδο Ὁ. 1. Ηος ἔαπΊεη Ἰρῇς ποπ 
Ῥγογίις σοπηρογίσπι Πα : ΠΔΠῚ ΠΌΔΙ 5 νεγίι5 σαί ῦ. ΘΟ] σδν- 
αἶπος το !ἀοτν Οὐσεδηϊ ραγίε8 οορηϊξας ΒασπεγμΈ ποπηηΐϊδιιβ ἤπς ἀ1-- 
{πππόγα8; Πηρυίαθ ἰἀπηθη Ῥαγίεβ ὈΌΙ 6. αν! σαηξιθι15 ρεγν]ας, ἃς 
Ῥαγεδιι5. 211Π|5 σοηξηΠα5 {1ΠΠ|ὖ ποη σογίο σοηΐζαθατ. Οὐςεδπ ΠῚ 
σιάσθμι ΑἸητσαμη ἈΠΡΓΟ σοπεπαμππι εξ εχ παν οηϊδι5 
φαδθείάαπη σοπΊρενῖγ ροίτπέ, (τείεγε δπίηι ῬΠΗ͂Ππις ἘπΟΧΙΠῚ 
φαοπάσπγ Αγαῦίοο ππν ἐστε ιπι ἴσαάες πΐχαθ ρεγνεπιῆδ, [18:2. 
ΟΔΡ. 27. 101 ὃς Ἡδηηοηεπλ Ῥασηθπη Αἰ ΓΔ οἸΓΟα πη πανί σας ἐγα- 
ἄϊει; σοπίαϊαειν εἰίατη πὰς ἄς τὸ δέγαβο, ὃς Μεῖδ]. 3. ς. 19.} π΄ 
ἐχπθη δου ΈΠΙςι15 (δι! ΒΟΓΟΔΠ15 Οὐοληι5 ΕοΟ σοπεέίημπας εἢξέ, ργοῦτο 
ας Ἰποοτηρεγίππι ππέ, ἀς απο ηξ Ποά 6 χυτάξιη τη ἐοέαμη οοηΐαξ., 
ῬιΟΙεπηδ 5 συ! ἄθ]. ποη πλοάο ϑουτΠ!4Π1Ὶ ὃς ΥἹοίπας τορίοπες Ρὲῦ 
τεγεϊαιη ἔεγε οἱχεμβόης Ῥαγίθπγ, γεγαπι ὃς Αυδγαίεπη Αἰ Ίσϑ ραγ- 
ἕξη, ποῇ Οσεαπο, {6 ἐεύτα Ἱησορηϊα (εγηγηδέ, 4αΔΠ παν! ρος 
πἰθι5 πιούο ἀϊέξι5 Πἄεη ποη Παῦδης : 1Π|Ὸ ἔδγγαη Αὐΐζγα θΠ ἊὉ 
“ΕΚ ΠΙορία δὰ 51η85 αἰαθθ ῥγοάμοι οριπδίαγ, ΠὉ. 7. οαρ. 5. ὃς ῥγο- 
1π6 πίνε πιπὶ πλαγε ΤΠ Ἰσιπτι ἔεγγα πΠΔΙΠΌΔΠ16 ἈΠ ΡΙΓ: ΘΕ ἘΔΠ 
᾿ς φαδιη 11 σοη]θόξιτ!5 ἤασ 1Π τὰ πιξεδαηέαν. (ΠΟεξ 115, χξ Ἰ4πὶ 
ἐχρεγιθηξία σαοάατημποάο σοηίἶδέ, ἘΠ οῖμσ αἴδα σεοϊάογιε ) ἃς ἔίος 
Ἐὰν σπάσῃ ϑέγαθο ἀθἤοιεπέι Πὰς ἴῃ τα Θαρευϊεηξίδ ἃ τγαξίοπε {ὰρ- 
Ῥδξῖαβ ἰγοηα5, χἡ ὅσ σὴ αἱ δύσει λαβᾶν ὄχ ὑπῆρξεν» ὃ λόγ:- 
εἰείχγυσι ᾿ Ἀείξε δὰ ἤξο Οαίδῃθοηι5θ, χέει ῥγοραδέϊς {μπάρε, 
ρας προογτ4 ἀογποηγαΐ. 

Ν. 4. ἅτε νῆσΘ- 1 ΝῆσίΘ- ἀϊξαν ἃ γξω γο, ιοά τηαεὶ φιφῇ 
᾿Ἰηπαΐαγο νάθαζαν, οἱ Το εη5 Ζη(μἰ4, φααί τ (αἰο, ΤΗ4. Ὁ. 14. 
(ππ «πξεπι Πα ΠΟΥ ἤδρο ΠΟΙ ΡΑΓΔΕΙΟ νἹ Δ εΓῚ ροΙ τ, πὲ τού ποΐδες 
Βα ζΆτηπι5, {114 τουγᾶῖι πιπΙγ ἐγ) 1 Ἰη{|85 σοπίεγέ, σγαπα! δριἐΠπεΐο 
οἰ πείεΘὉ- τἀὐάϊίο πηα]οίξαζειηι ᾿πηπ πα ΠῈ τεραυδέ. 

ἐςεφάνω) 1 ΟἸγομγηάαφεμν, Μείάρμογα ἃ οογομῖς ἀπόξα ἐεπηροτα 
ΔΓ ὈΙΕΠτῦιι5 : 46.) ΙΟαυοΠαΙ τοάιπὶ ὃς ΓΑΙ τοοιρίαης, ξ΄ 
Ον!. Μεΐδην. πΌ. 5. 

δγίϑα ΟΟΥ̓ΟΉΖΕ 47:45, ΟἹΉ16 6715 ἰφξΗΣ ΟἸΊΗΘ 
Υ. ς. Οὐ ἃ πᾶσα 1 Τεγγαπι ἴππο σορηϊξαπα {85 Υἱχ ιατέα 

Ῥᾶγβ [01 ΘΊΟΌΙ (εγγξηῖ, τς νον Ποῖ ρου δέγαθο- 
τ οὐδγμ ποπῇ Εἰ. .,} ποη ῥγογίπ γοξαπθαπι οἵα ἀἤξειε, (δ. 

Οὔ]ΟΠΡΆΠΊ, ὅς ψφιαῇ ΟΥ̓Δ}15 ἥσυχα : τἰπάς ἢὶς φιμάοπη, 
Ἔ Βηηόα;, ϑέγαθο γεγο ΠΡ. 2. ἡ ομαπιγάϊ Ἔχραηίθο 

ἡ ἀῶ. ΕΔΠῚ ΔΠΙΠΊΔΈ, φαοά [01]. ἸΙοησίτι5 δα (0115 νας, δὉ 
Οὐ ἴρ. 26] οσραίαπι, 4παῃι ἢ δερίοπίποης Δα Με- 

τ επ.., 



δ δι : " Ψνν' " -Ῥ»» 

ΟσΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ 5... 

τἰάίθα εχίεηάλίαν : ἀπᾶο ἰοιγας ἰοηστεμάῤηονι Θεορταρῃϊ, Ῥίοἶε- 

τησύθ κ αἰτοβ γείεγεβ (ἐαπτξῖ, «Ὁ Οεοαΐα νοῦῇι8 Οτίαπι πιρῖῖ- 

ππέιν, ἰαεϊεμάϊηθηι νΕῸ ἃ Μογίῖο αὦ ϑερίεπίοηετη. Τί Μεῖὰ 

ΠΡ. τὶ οἂρ. 1- 40 Οὐ ῥβογγεξία “ἃ Οεοαίη, ξ9 φείᾳ [ο 74ςεὲ, 

αἰϊψιμαγέο ΖΉ4Ή ἐνὶ ἰφειῆνια ς[ὲ ἰολρτοΥ. 

ζπιιοὶ αἰείδοημθ᾿ 1 Διασρὲ, τοιηρ. ὃ 2 ργϑροπεοηϊδιι8, αξ 

Δρυά 1 ΑτίποΚ 1 Η 67, ἀο[ίρεν, ὅχο. Ἰάοπι ναῖε χιοὰ ὄππαεὶ» αποά 

ΞΟ ΠοΙΙαίτος ΔρΟΙ Ομ τε άϊε διόλο, 271 ΣΟΤΗΜΙ (1. (δὰ ῥγογίης ξ9 

τηάφμάμο, νἱά, ν. 276. Περίδρομϑ᾽ νεῖο οἱγομίαγηι ἢρηιϊβοαί, 

Ἃ αὐειδιρομέινο ΟἸΓΟΜΉΙΟΘΗΥΤΟΥΕ 5. Ὁ εἰγομγησιγγοης ἰΐγιοα (ΛΟΙΉΠΠ|1- 

ηο γοοδίιν, ἱπ{τ||. 118. 1. Παρ. 10. 4113 Οταοῖς αϑείμε Θ΄ νοοδέαν 

(νοοε ἑογίαῆε τπάς ἀεδυίζα, ᾳιοά οἰτουσυδιόζο οτοῖποὸ Πα) ὅς 

Γ ζίηᾶ ΥῸΧ εἰγομίμς Ἃ εἰγομι ἀεάαοιεαν, 4014 ἀγελπι τπο  ΐλτ οἷγ- 

οὐ, 

ΨΥ. 6. Εὐρυτέρη βεξαῦα Τοιπί μας νοχ Οταπηηηδῆςοβ, φυοά 

ἐογα ἰφέδον αἰοετοΐαν δὰ Οτγίατῃ ἃς Οοφοαίιπι, ΟΊ ΙΟΠΡΊΟΣ φυϊάεηι 

{εὰ φηρυίτον εἰξ : 1τάθο γοσέμῃ ὀξυτέφη Γαδ ΙΓ Πς νι ἀοηέξιν, Παλ11 

ἀσποίοις ἐλπὶ Ἐπίταΐῃιη5 αμᾶπὶ Ῥυ οίαπις, 41 ἰοσιατι πῆς ἢς 

ψεγίξ, 
᾿Ἄγξίαεην γαρίάος σης αα ϑοίὴς μέγ] 416. 

φρο οὐπὰ οταηΐα ἴογε οχοιηρ γί, Ἡξη. φίερμαπο τοῖα, ἐυρυτέρηο 

Παρολης, ὅς Ιεὐξιοπεπι φαπὶ ΑνΊΘηὰ5 (ἐχαδίαν, σαπῃ Ῥαρῖο ςεπίε- 
» 

πὰς Ὀϊοην Πιπὶ ζευγΆ τη ̓ἃ Ομαπὶ ὅς Οοοαίππι ἐυρυτέφρίω, αἴςοτε, 

ποη αἱ ἰλαθο ΙοηρίεΔϊη! ορροηιξα, (ἐᾷ τξ οοπίίαπι αιλπάδπῃ 

πλαϊουῖς Ἔχίδηποηῖς ποιοηεπι ῬΑ (6 ξγξ, νας σαπὶ ϑυγεπι 

ῬΠγυ σίαπληιε πΊΔ]Ο ἘΠ} ἐυρυτέρίω νοσαΐ, Υ. 105; ὃ. 811. 

Ψ. 8. ἠπείρφισι  Νοχ ἤπειρ( 6» 4118 σομονδ εν ΟΟΉ
 ΙΗ ΘΉΓΕΗΣ 

φιλτανῖς Πρηῖπολέ, Ἰηίαϊα ορροπίαπη, ( ὃς ἢς ἀϊόϊα εἰ φιλῇ ἄπά- 

Ὁ. ΦιὲογηΉ4Γ4, 4018 ΔΙΩὈΙοΩΐΘ ΠΊΑΓΙ ΠΟΙ ἐογππαΐαν δὰ πηο- 

Γ΄ ἀππὶ {π{π|2) ἐρεοία! ξεν [ΡῈ δρα απέζογεϑ Ρεῦ Ξσῃεοάοςεη π{π- 

Ο Ῥαίανς ρΓῸ ὯΠΔ ΕΧ (δας Πίος ῥαγάδας 1ῃ 4185 ἴοἴὰ (εγγα δηΐ 4819 

ςοραίία ἀἰν!ἀττυτ : αἵ ἐνέπλησε π
ολέμῳ τος δύο ἠπείρες9 ΑΠαμ {01}. 

ὃς Ἑυτοραα : ΡΙαΐ. ἀς Εοτί. ὡς εράοτα (δηία πο [Ἐπλεὶ ἀρυ δ τ- 

᾿ Ῥοοπεπὶ Οσοα ΤΙ. 

- 

ς- νἀ τοῦς, 
" 

ν 9. Πρῶτα [αὶ ὃν Διδίϊω 1 Οὐοά Γἰδγατι ῥ
γῖπλο ἴοοο ποιγῖ- 

Γ τεί, ὅς εἸαίἀεπὶ ἀε(ογρΕ ΠΕ, Ῥυΐπιο δρργεθϊαταν Ῥιοηγίπις, 

 Βίης Ε.ΠῚ Αδυπι πὸ ϊαζαις Ευϊταίῃτα8, αἰ πίαπα πος ρεγπιδῆέ, 

᾿ {εᾷ φὐρυπλοπίο Ὠ1ΠΊ15 τπᾶτηο, δυύζογιβ εηῖπλ ῬΑ ΕΓΙα αἦ ἀείουιρέιο- 

πΐς ογδιποπι ΡεύρΡΑΓΙΠῚ τποπλε τ Παῦεῖ, οαπὶ ΘΈΑ Αἰαϊίοι5 ὅς 

Ῥιοϊεπισις Αίεν αὖ Εαγορὰ ἀείοτ!ρείομοβ οὐ !δηΐαγ. Μελπι πᾶ 

τὰ τὸ (ϑπϊεηζίαηι ὃ Ργδίαθοπε Ἔχ θΣΓΟΓΕ ἤοοῖ, δεᾷ αποὰ αὐ {τ- 

φαγξαπι πδηο ἴεῦγῶς ἀϊγιποηδηι δἰτιηεΐῖ, ἕατη Ῥίεσααε ἴαπῃ ΟΥῶοι 

ἀλη [ἈΠηΐ ἀπηρ᾽εὐτπηΐαγ, πιοεὲ ραυοῖ, Αἰίοαπα ἙθΓΟΡ ας δά οῖ- 

ἐπίες, δῖπα5 (δηΐτ Ῥ ΑΓΕ πὐπαοτεηΐ, Αἤατα ὃς ἘΓΟΡΑΠΗ 5 ἃ 41- 

Ῥις εἷς Τίϑογαίες: (επίεπεα εἴίδτι δὰ 5, φαϊα το τοοϊζαξαν τη θε Ὸ 

Τυρυτςίῃ. Νογηῖμα ἐὰ ΑΥχοῖδ απ [3010 ςοαιηιαηία, ὨΪΗ͂ φαοά εὰ 

οὐδῖβ ρᾷῖ8 απ (τς 5 Διζ
ύη 1ῤγα, [λοϊας Αἰτίῖοα ἀϊοαίαν : ἐὰν 

ἈΠ ΜδΝ 
ἸΌΥᾶς 

σ΄ 



56, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΓΙ . 
Εἰθδγας ποπιεη φυδηάοχις ἃ Γι δξϊηϊς αἰαγρείαγ ἴῃ ΟΥχοογαπη ἱπηΐ- 
τδιϊοπθηη. ῬγΟΡΑΡΠ]ς νεῖο εἰξ οπιηΐα δὰ ΠΟΙΉΪΠΔ ῬαΓΕσΙΪ ΑΓ 5 
ΤΕΡΊΟΠΙΒΙ19 ργΙπῖο ἱπηροπέα, τὲ ἐδηεῖε Ἐτγδίοίξμοπες Δρια ϑδέγαθο- 
ΠΕΠῚ 0.1. οἵ Οίδηδοπι5 (αΗταρδέιν. ΓΊΡγα ἴδ. ποπΊθη Γιῦγα 
ῬΙΌΡΓΙΕ ἀϊζξας ΖΕ σγρίο νἱοἴπᾶ: ργίππο σοηγεηιδ νἱάδέιν, σα]ὰς 1ἢ- 
οοἷας 1 μὐῖηι ἴῃ [οῦῖς Πέοτῖς ρρε!απέαγ : ἀπο ῬΓΟΌΔθΙ16 γεάϊέωγ, 
ἔαθγᾶς ποηηδῃ ποῃ ἃ {86 γεηΐο ἀφ ιέξιτη, αιοά οσεηίεξ ΠΠάοσιις 
οτῖρ. "5. 14. 1 τὐγα ἀἰξξαᾳ χηοά ἡμάρ 1 1Ρς Η4ε; [δὰ Ροίὴ5 ὃ σοη- 
ψεγίο, ἃ ΓΙΡγὰ 11ΡεπῚ γεηΐα ΔΡρΕΙατ1, ἘΠῚ ὃς Αἰ οι δη- 
ἐπὶ ΓΑΓ1Π1 νοσδιπηΐ, φαιοά οχ Αἰτίσα [ριγαγεί,----τογοϑογζη ῥγο- 
σοί ΑβΊοΗς γιγρ. ΖΕ, τ. Βοςπαγίο ροξίι8 δηξίογ, 41 
Εἰργα ποπιθη Ἡδγαῖοῦ οτὶρίπὶς οἦδ {δέιπξ (σΠ} εἶπα Ἰποοἱ ας 
ἘΞΞ Ὁ 1εήῃ ἃ (Ὀγιρέουιθιι5 (Δογῖβ νοσεπέιν, ἱρίοατμο Μοίε, φυο Ιοηρὲ, ροίξογίογεβ φιοΐίαυοί δχέδηξ Ογσοὶ Διζτογ 5) ὅς ἤς νοοσδέδπ 
ἃ 7 μι, (φυοὰ Αταδῖος εἰς βεὴς ὃς Πεέγε, Ιρίο (εἴθ, πὲ 15 
Ἠεῦγαῖος) ἰδπ Δ} δγίάδηχ ὃς Πεου]οίμ πὶ ΓΕΡΊΟΠΘΠΊ, αἴ ἃ Επισα- 
ΠῸ ΦρροΙδαν Π5. 1. : 

Ῥὸγ οαἰτάας 1.1Ὁγ Πεϊθημεῖς αγθηας. 
ΑΠΊοα ποπῆοη ἀϊνενίαε αὖ μας τερίοηι ΡΓΙΠΊΟ ᾿πηροπέαπη ἔπ 

νἹἀείιγ, ΑἰτΊοα (δ. ργορτία ἀϊέξα (σα (οἷ ΑἰίοΣ πογῆθῃ ἃ Ρίο. 
Ϊεπηδο ἐγ θυπίμγ}) τη δ αὐτὸς Οαγέπαρο, ἱπέες ΝΠ απ ὃς ὅγυ- 
{ΠῚ ΠΊΔ]ΟΓΟΠῚ ἰηΐει]οόξαρ, οαΪ Ποπηδη ἱπάϊέπη νὰὶ αο ἼΘΕΣ ἐΡῥον, 
}πίοῖς, πογπδποίδίογιδι!:5 Ῥεθηΐς, νεῖ ἃ ἽΞ ῥδεγῖᾷ (ᾳυοά Αὐδι- 
0115, ΖΕΟΓΕΠῚ Πηρια ῬΠσσπίσαπῚ Πηρστα οορηδία, (ῥήοαηε Πρηϊῆ-- 
Ολ) Οὗ Θχί Πηϊ4πῈ ἔτιρατα ἐγ Π δίετα, τξ ποη πιαΐθ αἰνίπαξ Βο- 
οδμαγεβ : “ΜΠ γἸοά μος [Ἔσοέε: Ονιά. ἀε Ῥοπίο 118. 4ᾳ. ΑΙοΣ 
ποιήξῃ ΔΓΙηἸς ααάπη (γα οἷς ἔτη ατίι5 Ε ; ηποά Αἰτίοα ΡΙῸ- 
Ῥγῖς αἸ(τΑ Τ(41155 αἄνερίᾳ επξέ, ἰΙήεο Ἦ ΟμΊληι Αἰοα, τ σγδοῖς 
ΕἸΡγα: ποηηδη (1 48 ΓΕ! ΟΠρηῚ Ογγοπαίοαπη ΘΟ δοὶ ΟΟΟΠΙραγηΐ) 
ἴξη πὶ δά ομηηΐᾷ νἱοίπα ργοΐοπάοιηηξ. ! 

ΑΠᾶ: ποπΊξη ργίπιο Μαοηία (οἱ ̓  Ἰαχέα Ογ ἤγαπι Ἠπνίαπι οοη- 
γΕΠΗΠΕ τπάϊοδέ δέγαδο 115. 2, υδ] Δ} }αίμς, Ψιγσ. ΖΕ πεΙά.1. 7. ὃς 
ΑΠτι5 σππηριις, ἀε χιοὸ ἨοπΊειις {Π. (, 

᾿Ασίῳ ἐν λειιδι Καὺ οἷς ὠμφὶ ῥέεθεᾳ. 
ΤΡΙ ει Δ} εγῦς, ἤηαα διπᾷας Ππάες, Ἐπ᾿ 3616 ποίηθη Πιής τὸ- 
ΒΊΟΠΙ ΡΓΟΡΓΙίς σοπηρεέογο ἱππμ10 1ρ( ὈιΟΩΥ π|5 νοῦ, 830, ὅς 836. 
Ἦος διυιξεηι ποπΊθῃ νεῖ ἃ (ύζοῖς ἱπάϊέυτη νι ἀδξας ΑὉ ὥσις ἰτῆγιης, ἀιοα ΡΠ 15 ΠΕ τερῖο ; νεῖ δὴ Δο οῖοβ ογέαπι, ἃ φιο 4Π4 ξ6ης ἴῃ ϑαγάϊδιις οΠρΊποπι ἀτχίέ, τοί Θέγαδοηθ, οἷ 8ς ἔιοοΠηπ 
ΠοΠάϊτιπὰ γοίογέ, 1. 14. 

ἙυτόρᾶΣ γαΓῸ ΠΟπΠΊΘη ῥγϊπιὼὸ ρανεῖ Μαςεάσηΐα ΡΓΟΡΓαπλ {αΠδ (Ἰοίξαγ (81 ὅς Ἐπτορι οἰνίξας ) 20 Επγορο γαρὲ ἀεάιέξιπι (οί ΤΟΠΊΠΟ ; [κι «ἰΐο ἸΜασδάορες ἰαέογθ, ἐμ Ἐηγορά, ἘπΥΟρΗς Ἠ0)21716 γρσΉΜ 51 ἐθημῖε, Τα Ὁ. 6.7. 
ἶ 51 ΟἿ] πᾶς ποὴ Δυγιἀϑαηξ, ΓΊΘΙΟΥὰ ἁδγλέ : πος ἱπέογ ΠῚ ΓΆΔΪ1 - Τ115 ἢ]δ5 ΔΟα ΠΕ(σοΓδ, “ΙΔ. ΟἸΙΠῚ Ηετοάοίο, Επίξαίῃίο, ἃς ἰοΐ ΑἾΠς, οΙΘάδΓο ἃ ΠῊΠΠ ΠΟΥ Π5 οπηΐα ἢας ΠΟ.ΏΙΠΩ ἱπηροπέα, Νοχηϊῃα δ1- 

(6 



ΟσΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ 5. 

ἕο {ἰδγα, Ἑπτορα, ὅς Δα ῥαγε σα Αγ θι15 Γεριοη δι15 ΡυϊπΊο ἱπ- 
ἀϊία, ροΐϊεα ἃ (σγζοῖβ δὰ νἱοίηα ροιπιοάππι ἀείεξξα ἐχίεπίᾳ νἱ- 
ἀεηΐαγ, ἄοπες ἰαπάεπι δὰ οχίγεμηοβ οὐὉ]5 [ΕΓΠΊΙΠΟ5 ΕΠ ΠΑ ΠΡ ΙΠΈ ς 
Ποαΐ Ποάϊο Ἐγαποογιπι Ποπῆξη, ὉἨΏῚ ΡΟΡΌΪΟ ρυορυϊαπι, ἘΠΓΟρορς 
ζεγε ομπηΐθιι5 αὉ Α Παζιοῖ5 {Ἰ θα ταν. 
Μ τι. Δοξὸν δὴ γεφαμῆσι! 1, Ἰποῖς, αἱξ, ἴῃ ΡΙανα!, σαΐα, ῥγο- 

Ῥίεν ταγὶ5 ἤδχιι5 ὃς ΡγοπηοΠίουΙ4 ῬΓΟΟΠΓΓΟΠΈΙΔ, Ππρα ππα τϑύζα ἃ 
Οδάϊδθις δά ΝΊ ΠῚ ργοάποι πο ροίείς : 166ο {πο πα ἃ (ὐδάϊθιις 
ψεγίπς ΠΥ θαιιΠῚ 5101 Π185 ργοτηοηΐογιιπη ἀπσεηάα, ἱπ6. 4114 ΟὈ]1- 
πυίον δὴ οἰξτίιμη ΝῚΠ! ΟΔΠΟΡΙΟΙΙΠῚ. 

ε σαάϊδης, Νεϊο, ὃς “Ἔσγρεο, νἱὰε ἴῃ ν. 451, 22, ὃς 227. 
Ν. 13. Καὶ τέμβυιΘ- 1 Ῥεγιρηγαί5 εἱὉ ανθῖ5 αιια σταῖς Κάγω- 

Ὁ. Ἰιαίιηϊς Οδρορης ἀἸοιταγ, ( β τη Ὁ πιιΐαῖο, πὲ ἃ βαξαὶ 1.4- 
ἘΠῚ ῥά ἰξσεγιηε) απαπι ἢς ἀϊέζαπα Ἰππμ ἃ Ομοϑο ΑὐῊγ 15 Γᾶ - 
Ποηΐδ υγδ6 οτππάο, Μίοπεῖδὶ πδποίογο, 46πὶ τη ΖΕ ργρίαπι «ἀ- 
γεγῆς γεηξῖ5 αὐξιπι ἔεγαπε, θοὰς ἴῃ ἰοοο [Δ15 ἐπηζζαπι, ἃς Με- 

᾿πεΐλυπη ΓΘ ΕΠ Οἱ σορηοπηποη 181 ΟΠ] ΠΠ{8, ἜχροΠε5 115 401 
ΠΟΥ ΡΔΕΟΗ5 Γασὰ ὈΪτογΙα5 ἔεγγε πο ροῆεης. ΨΙά Τ ςῖέ. Πηξ. 
1. 2. ὃς ϑ011Π. οἂρ. 34. Ηαῖς παυγδίίοηι ἤάδιη 8|1Ππ|4Π| ἔδοϊί, φυοά 
ἹΜεοριείατεῖς ἀϊοιίαν 15 ΖΕΡΥΡΕΙ ΠΘΡΊΠ5 1η 410 ΟΔποΟρι8 τὸς Πίᾳ, 
ῬίοἱΙ. 1, 4. ο. 5. ῬΙΙη. 1. 5. ο. 9. Ὁ] ὅς Μεηείμης εὐὖς ἃ ϑίγαθοης 
ποπηϊηδίατς Δη νετῸ 181 ᾿πίι]4 ΠΕ Ηοίθηζηνι, αὉ Ηρίοηα ἢς ἀϊ- 
ἐπι, φυοί ἐγαάϊε Ἐπ δίῃ ι5, Πἀ65 ρεπα5 ᾿ρίαπι εἴτο. 

Ψοοε χέρμθμΘ.» 48: ἰοσιπὶ ἐεραγδέπι Πρηϊῆσαί, ἃ χέμκψω ἀδ- 
 ἀιυιόζα, ἔδπαπι Ὦδο οοηίεογαίιπι ἢϊς ᾿π(Ε ΠΡῚ ροΐος ( φαοά ρἷ6- 
τΌΠηΠΕ δὰ νοοῦ ἀεποΐδίαγ ) σαπῃ ΟΑΠΟριΠΊ ρτὸ Ὁ δο οαϊέι ππΠς 
δυἀλ5 αἰ ιο τεϊϊεπίαγ : πε ἑδπίθη οὐαί αι!η ἄς Ἰρίᾳ δα 1Π- 
{εΠραΐαγ, Οα 15 ροπη τα δ ἀΡΤῸ ΟἰΓοιπ]δοεηΐα (εραγαΐα ἔπαΓ6, 
δὰ ἴῃ Ποπούεμη Οδπορὶ τὸς 101 σοηάιία. {Π{γυτησπδ ἐεηίαπη νος 
ςοηγεηῖγε δ 1445 ἐεδίαν, τερμδίων γωοὶν ἱφροὶ, ἢ πὸ ἀφωεοισυᾶμῳ 
Τὶ πμίου χωεία. 
Υ. τό. ξς Σχυδίίω] 8ογεῤῥίανι, ἴς. ραγυάηι, φι8. αᾷ Μαοίἀδηὶ 

ὥς Ῥοπίμπι, ϑίγδϑ. Ὁ. 7. γιά την, 164. 
Ο ΔΨ, 17. Πρὸς Βορξίω 1 Δ νετία 14. «ὦ ἤππο Ιοσαπι Ηγρειϑαΐοα 
εἴτ, νεγῆθιις ἀποῦι5 ροῦ ραγεηΐῃείπη ἱπέεγροῇί5 : σοπηΈ Χο εηπὶ 

[ιαο εἴ, Εμγοράηι αὖ 4{π4 Ταηαὶς ΤῈ τηράτο (μος εἴτ ᾿ηξεγ πέγαπη- 
αμὸ ἢπιεη9) εἰ ῥογηΐηας ἃ Βογεαίὶ ράγεο, α' Αι γαῖ ϑεγο Ἠεΐε- 
 ομέης δ ἰΐπιοα ῥίηο « οὔξήμνη ἹΝΙΐ ἀπξὶα. 
ΠΟΥ. το. Ἄλλοι αἱ ἠπείφφισι ὈυΡΓ σε ΠῚ οΥδίβ ραγειηγ ἀϊν:Ποποπη 
᾿ 

᾿ ῬΓΟρΟΙΙΈ : ΔἸἕεγαπι ρεῦ ἤανιοβ ΤἈΠΑ1ΠΊ ὃς ΝΙ]ΠΊ, 4185 ααφῇ τη{ιι- 

᾿[Ἕλ5 ελ5 τοδάε;ε νἱἀείαγ, ααΐρρε Πυπιηϊδις ἀϊντ5 φαὰ τηατε ἀεῇ- 
οἷξ; αἰΐεγαπι ρὲ {{ῆπιοβ, 4185 οοπεϊηεηίεϑ5 ε45 ἔμος, Ῥυίογί 481- 
᾿ἄεπι 1ρίε ἴῃ 115 χυξ (εααπηΐαν δάμοτεῖ. Νά. νου, 263. 418 ὃς 
Ρπηίο, Μεῖσ, ὅς 4118 αττιἀεί. ϑεά ἱρπογαγιηξ 1Π| Ὑδηδιῖς5 ὃς 
ΝΠ ἐοηΐες αὖ ὁσέδηο ἴοησε ἀπξατε. Οομηπιοά ΠΠπ)ὰ ἀπέετη 741Ὲ 
νι είας πηεάϊα ηπσάδπι γ᾽, ηυ8 δίγαθο ὃς Ῥιοίβιμδιβ ἱποοάπηέ 
ΕΧ δἰξεγα ρατίε ρυϊογοηι, εχ δίογα ροϊζεγογειη ΘΙΥΙΠΟΠΕΠῚ ἐπ 

ῬΙεχι; 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΈΙΓΙΙς, 
Ῥίεχι ς τέ αξ Ἠε]εἰροπέιι5, Ταπαῖς, ἃς Ππδα ἱπά66 )ὰ ΟΟΘΔΠΙΠΤΥ ΘΙ ΔΕ στη ἀπόζα Ἐπιγορατη αὖ Αἤα ἀπΠουπεηΐ, ΟΠ Ῥοηΐε5 ἘΧΊΠῚ5 ΙΟΠΘῸ ἔογγας ἤραέῖο (τε χῴτα θηςκῶς ἢϊς Πτἤπηγις ἦ1- Οζα) ἃ ΠηαγΙ Οδίριο ἀπ εξ, ἢος γεγο ἰοηρτππηδ 40 Οσεαηο Βο- ΤΟΔῚ Δ0ΠΕ; Πηι5 νοσο Αὐδθίοις ἃς Ρὲῦ πὲπηγα ἀπόξα Πηρα δά ϑεγθοηϊάοπι ρα ππάεπι Αἰτισα αὉ Α ἢ Ὰ ἀπ τεγηηθέ, οἄπι [δὲ Ἰηΐου (1|ὸ ΠλαΓΙα ΘχΊριμις (ππίιΠη {Πηγι5, Ιοησα γεγο ΠΊΑ] 115 ἔευΓο [ρ4- {Ππ|Π ἱπέεν ΝΠ [Ὀπέος ὃς ΘΟθα ΠΕ ΠῚ ἱπέεγ πε, πξνεγε ϑέγαθο ΠΡ. 1.ὄ ῬυδοζοΡατΙδ1 αιο( οογγι)ρηοεἶξμς ο[ ῬΕΥ γηαγῖς βμης, εὖ ἰέσοι, χηαηΣ ῥγ Πμγηΐηα ογὗτς ράγέος αἰ έμσπεγε, ξ 5 ἀἄξοξβομθη: 76 ΝΙΪΜΉΣ )αξίαρι ἑημοονιγηοάμηι ῥοο (δηαξην, μοί “Ἔργρεέιν 55. “Ἐε).. ΟΡΙΑΊΣ 1 ρίηγος ογδὲς βάγος ἀἠβγαῤογο ΠθοθΉ6 βὲ,, αξ ποίδξ ῬιοΟΪδιηδρι5 ΠΡ. 2. σαρ. 1. 

Ν. 29. ὑσέρταθ 1 ϑμῤγόρτης ἀϊοίξαν 4 Βογοαί: Ἴρις : δα ΘΠ ΠΊΏΠΟΙ ρἰαρα {πργθπηγα μαθές, Πα] ἐἃ ῥραῦβ ((5]1 (ὃς ἕεγγα, 1. ΠουΖομξα γα 4}} } ποῦρὶς Ῥεγρϑέμο εἰεγαίαγ, τὲ Με ἀοηαῖῖς ἀεργιπηϊξιν - πηάε ΨΙΡΡΊΙ. Οροχριῖς. 1. 
Μμμάημς μὲ ἀ ϑογεῤίφηι ΑΠΡΡααίζμο ἀγάϊμης ἀγὸς ΟὐΉ[σξ, ῥγΘΡΆΕΗΣ 1 ἐγ ἀρυρχις σὰ Δηβτγο-. ᾿Ασίδι9- αἴης } ̓Ασὶς, ἃς Ἰπξτα ᾿Ασηῆτις, ῬΘΩΕΠΑ {πηΐξ ἐπσηηΐηα Ῥορέ!ς (0115 πΠίδέα (ο] απο! ἐθρηηπδέίομθς [ῃ ἐς διιίζουῦ! (ηπηι- 1ατο5 ΕΠ ποίας Ἐπ Αίῃϊι5}) ὅς ᾿Ασὶς, ἤνο ᾿Ασιὴτις αἶα. ( Ῥεῦ «- Ῥμαγοπῃ Ῥοεδίίςαμη ριὸ γοδα) Ῥοοίοα οἵδ Αὔξε ροιιρηγαῆθ,; ἴῃ 480 (ὐγᾶροϑβ 1:][αγἹ ΟΥϊάπις αυτις εἰς, , 

9 29 ΑΠάδ ἐογγα 
ΔΜ Έ214 σορ ἐδέτιος ; 

ν- 23. μιακφὸς χὶ ἀϑέσφαῖθ- 1 ϑέσφα]θ-, παισί ϑεύφα] Ῥθγ' ἰγποορεη τῷ ο ὃς ἐροπίῃθπη σῷ σῳ (ᾳιοά ὅς Ιη ϑέσκελί(δ" κοοὶ- 1} ναῖοθέ ἀφο ΐγο ογδ ῥγομιριοι ξηρὴ, πηάς ϑέσφα]α ογαομίᾳ -ὖ ἀϑέσφαθ- νεῖο (εἀὴ]οόϊο α ῥυτωφξυο) οἱδ ἡποφξαὐῤεί!ς, ὃς μέα-ὦ ληπ)ικῶς 17,271 Θ{π|5, ῬοΓ ΠΥρεγθοΪθη, ἃς ἢ ἀἸσεγθέ, ἐχηεέζις μὲ δὲ ΘΉΑΥΥ ΗΟ (δ ἀρ(ογῖφοηάο γ6 Γλριὶς 7μ|ρ1 4» β4γ Πὲ. ΜΊΡΑΥΙ δἱι- {ἘΠῈ {18 οπῖν ΠΕ Ππγαπι Παης (χο ρεῖος ἘΓΙΡΙΟ τηα]οῦ, τξ εχ ΡΙ1- ΠΙῚ πγοπίμτ 5 οοηίξαι) ἴα δριμεῖς {π|5 ἀπ αίος ΠὈΙΟΩΥ ΠῈ5 : νΕ] σεγία ἸΒΠΟΓΔΠΕΪ, {απ ἢϊς ῬΓΟΩ ΙΕ, γεὶ Ῥοδίδγη ΠΊΟΓΘ [λοϊέ, ππος ὨΙΠ1 ΓΠΙΓῚΠῚ ἴῃ τὸ ἐλ] ΘρΙΕΠθέα ἐδπηερο σοηρόγογο, φιεηῖ ( (εἴτα Ἐπιοίαπο ἴῃ ὈΙαΙορ.) Τονοιη ἡρίπιπη ἢ Οδγπδιδ (οἰδαηΐ, ὅταψ ἅτο-- βῶσι αἰεὶ Τῷ μέβδε, ομηι σαγηρηΐριὲ [μβθμεφηάο εἰτρίγιος ἀείήηε. ς νότον ἕρπφ) Μείδρβοια ἡ (ἐρρεηΐς ἀιπιόζα, οὰϊ ἤπνίος ὅς 411 δηρτίζα ἴῃ ἸοηΡῈΠΊ Ἐχρογγθίξα ιοηγ τς ρα οοηίεγί,, α Ἰῃ νΟοο ἑλιοσόμδυ 6) ν. 1 5. ποίδε Επβαίμῃς: [4115 αΐεπι Εἰς Ππρᾷ Ῥδτ ΠἘΠηγαπῚ ἀμέξα 4 σοηεποηΐος ἀἰνίἀοπάλοι Α νοιδο εγρο, (ιοά ἢε ἃ τᾶοο ἕρπω, τέ δῷ ἐξ (οχ, αὖ ἐγ (δρεθ72) Ἰρῇπὶ  εγβοημεῖς πουλοη ἀδάοὶ πηαηϊβοίξαπη, 
Ν. 27. ὠχαμέτα! νἱἀδ ἴῃ νϑυῇ 3. τὴν ΠΕΝΝ Ν.29. Λοκερῖο ζεφύρφιο] Ζέφυρος, Ἐποορηίμς, ἢς ἀϊοίξαν γιαῇ ζωήφορ!Θ-; ηιοὰ γεγμο (ΕΠΊΡΟΓΕ το ον (ρίγαγα (οἱδαί, ΡΟΝ 

γ] ΓΔ} 



ΟΟΜΜΒΝΤΑΒΙΠΙ 5. 

γιίαη τεδάθης ὅς ΙΒΟΓΕΠῚ 5 γΕΪ αυλ!! ζοφορθς. ζόφ(9- οηΐπι Οὐοῖ- 
ἄεη5 : ἃ 40 Ζεφύειον ἀἰϊσιξιν φιοάἀάληη Μαρηρ Οτγαοία, 4115 1 
Τ41πὰ εἰξ, ὑγοπιοπίογπη, απο γοζζα ΔὉ ἐὸ Ζερῆγγας ἤρίγοῖ γοῦ- 
5 Οταοίδπι ΡτΌρτῖς ἀϊέζατη : ὃς Πίης 1 οοτί, οἰν ξα8 Πιργὰ ᾿ρῇμτα 

Πία, ἘΡρΊΧΈρΡυΥἹὲ ἃ (σεορτάρῃις ἀδποπηπαπέιν, πξὰ Γι Οοτίς ΟΖΟΙ "5, 
ὃς ἘΓΡΙοΠοΠΊα 5 τη (σγζοια τρί Πές ἀπ Ππρτιδηέαγ : Ηΐο νεγὸ νἱσθ 

᾿ ψενίᾳ ΖορΠΥΓΙΒ 1ρίε Λοχεὴς [ οογθηβε {ααῇ Λοκρικὸς) ἀιϊεϊέαν, 
ΠαμᾺ ἐρτΕΒετοσιιηη ἁητάοίη. Ἐπ ΔΕΠ 15 ἀρρο ἰδΐ. 

Ν. 30. Ατλας ἐασέει. ] ιο ἢπι}ι15 ΠΊΑΓῚ5 ΠΟηηΠα Πΐς σοη]απ.- 
ΘῸΠ5 ΔἰΓου.ΠΠῚ ΔΙΈΘΓΙ δριΠεέοη ἔλοις : ἐϊοιξι ΘΠΙΠῚ Τ͵ΔΓΟ Ἠφε- 
γΖμρι, ΩΙΔΠ σοοϊ ἤμην, αἷ  Ιρογο {τ 6 11 αὶ ἴῃ οσοίἀεπέε οοηίρῖ- 
οἰξαγ, ὅς “εἰ ]οηι Ὁ Δείάηεθ τιοηΐο νἱοῖπο : ἢὶς γοο “ψχίας 
(υθιταπέιναε ῥὑγὸ “ρίαμετοο ροηϊξαγ, ὑξ ἀρὰ Τιαξπος “4γ14. ῥτὸ 
ΠΠΊΩΥΙ “ἀγίαρέοο, 

Τγφομη ἴον “ἀγ14, Ἡοτδί. [|8.3. Οάε 9. 
ΝΝοίδηδιηι Δ ἕο} Ποηπο “εἰδηεοῦ τοῖα Οσεδημπὶ μοῦ ἔγηθο- 
ἀοοΐοη πο γατὸ ρα διιόξογοβ ᾿πέεΠΠρὶ : ἤς δέγαθο 1 τ. ὃς Αὐπξ. 
ἢ. ἀε Μιυηάο. 

Κ,χλήσχε]α, 1 ΝΟΧ Ῥοξέϊοα ρει γε ρΠ δεοηε (δύ Ἂ χαλέω, 
χολήσω, ὃ. Ῥεῖ ἴγηζορ. χλήσω" πὲ ἃ ῥϑω βώσω; ἢί τίβώσκω, ἃ 
μγάω μγνήσω, μαμνγήσκω, ἃ φάω πιφοσκωῳ. 

ὕφρϑεν] νἱάς 1η νοῦ. 2ο. ἶ 
ν.31. πόδες ᾿Αειμαατῶν } ῬευΙρ γα το Ἰοχιπέίο, ρτὸ ᾽Α6.- 

μιααποὶ, ἘΡγ Ια [Αγ ]]Παγ15, τξ ἐχ ἔμογις Πίεγιβ οοπίξδέ ; πος 
ρα (ὐγῶοοβ Ἰηἰτοσπεηβ, πῇ ΠΠαΣ δὲς φιλοσύφων ῥγῸ φιλόσϑφοι, 
Τὺοίλη. ΑΥΙΠΊΑΙΡΙ γεγο ϑουεηῖοα 'σθη8 ἐππΠ[Ὸπ ρον δοπέαν ἴῃ οχίγο- 
ΤΟ {ερέεηίγοηθ, ἃ Ῥοεῖ5 ὃς Τα υ]οῇς (ουρέουιθιι5, ργαοίριιο 2Ὁ 
Αὐιΐζοα Ῥγοσοηηθῆο, οοἰεῦγαία. Η05 πποοιῖοβ, ἰαπαιδαν Ογοῖο- 
ΡῈ5. 2105, (πηἴ8 Γαα]απξιγ. νιάθ Με]. 110. 2. σλρ. 1. ὃς ϑ011π. 
(ἂρ. 20. ιιάτη ἔθ απ 1π4ς οτίλτη γεξεγέ Ἠογοάοξις, ψαοά, οἰτπν 

τ ῬΕΠΓ (ἀριζίαγι! εἤξηξ, αἰέθγαπγ οσα 1} ΟΟἰΠΠηαηΐε8 οἰδάεγα (ο- 

ὺ 
δεν: 

Ἰεγεηΐ. 
Ν. 35. πεπηγότα ᾧ κρόγιόν 5] Αὐέζου! ποῆτο ῬΙϊηί5 ΠΡ. 4. 

ΟὯΡ.13; ὃς τό. Πιῆγασαῖαν, 401 πλαγε ἱδρίεηϊγιίοπαῖς (ηαοά Νετῖο, 
ἵει Αγέαρτο, Ἡπίραπιας ργοπιοηΐογιο, δ Αἰδηξίοο ἀϊνι τειν) 
φρο οἰ 4:1472) ὃς ΟΥΟΉΣΗΉΣ ἴοι (είζλέαν, ὃς ἃ ΟἸἰμηθτι9 ΜΜογριάγη4, 
'φιοά δογμηπὶ ΠΏρτΙΑ 7, 4γ6 γπογέμμη1 Πρηϊῇσαξ - χιοά φαϊάοπη ἴῃ 
ΔηΓ( 4 ποῖττα Ππηρσπᾷ ΒυϊΔΠΏΪΟΔ, ΟἸΠΊΡυῖοας ὃς (Δ]ΠΠἸοα νείεεϊ 
εοὐρηαία, 1ἀεπΊ γαίογα οἰζεηαϊε Οαπηράδημις, χαῖρρα ἴῃ 414 7710} 

᾿ΠΠΊΔΓΘ, ἽΜΟΥΟΙΨ τηου τα ΠΊ Πρηϊπολέ : ΕἸ μου ηηηΣ παϊάεπλ πηδία- 
Ῥδογῖος ἀϊόξμπι εἰξ, χυῖα {ριάππι ὃς σοηρεϊδίῃμη, ἰάεοσις ρῖ- 
τα ΠῚ ὅς ἹπΠΊ]ΟἴΠΠΠ1, ΟἸΠῚ οΑο ὃς πηοίῃ5 1η ΔΩ] Δ ΠΡ 115 ργαοῖ- 
ΠΡ Πηΐ γἱἕϑ 1πάτοῖα, ππάς 2ηπὰ ρεδηπο ἤπρης γίγα ἀϊοϊζαν. 

Πορεο γλθ βη ηἌηι6 Ὅ͵οο 
Αὐίπεγο, ψιΓδ. ξξῃ. 2. 

ΟὟ εαπάεμα δἴϊδη] οαυίαπι ΟΥογΖη))) ἀϊόζαπιν. οοηίδε Ἐπήαΐῃηις, 
ἴς, ἃ Κρόνος δαξμγηης, ὅαἱ αὉ Αἰϊτοϊορὶς {ἰρίδιπι δἰζγαπι, ὃς 

ὅδ [ριαις 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΙΙ 8. 

ἐιρι 5 ργσθης ποίας : ὅ.. οὐππ ἐαγά! ΠΕ πηοέιι5, ΡΊρτΙ8 οἰίαις 
τεῦπβ ργϑπάογο γε οεηίεδέιν. ΑΙ ΘΟ πατηριι5 γεγο, (ποέ. ἰὴ ῬΠΠ.. 
110. 4.) ἃ νοοὲ Βογεαῖθιι5 πιοηϊθαβ αΠπέλέα, (εἀ ἃ Οτδοῖϑ ἄεργα-. 
ναΐᾳ ἀἴοὶ πηαναϊέ, (τ. αὉ υἱτπτα τεγγαγιπι 1η ΒογαδΙ ἐγαζξι, (στοη- 
ἰλπάϊα ἀϊόζα. Αἱ ἴοηρε Ρεϊζαπι που Εΐγηιοη, οαπι ἃ (Θτοηϊδηήϊα 
πΐχιε Πέ, Ιοοο νεξεγίδιι5 (στᾶοῖβ πθο 1 ππαιιδη ἢδο ἀπαϊέο. 

Ν. 33. ἐἴνεκ᾽ ἀφαυρὰ Ἢ 4] ἽἝνεχαᾳ, Ῥοεί. ἅνεχαᾳ» ΡΙεγιπαμε δ 
σάμ(αηε βμαίορι τείετταν, ἀξ ἕνεχ᾽ ἐμεῖο» γιθά σαηί ; Ηϊο νεῖο δὰ 
εἰποϊοπεθηι - ἀεὈ1ΠΔ5 Δαΐετη πηθίοην πίσω {0]1 {ΓΙ θα Ια, αιιᾶ οα- 
Ἰογῖς εἰς (οἰαγί5, ο]α5 ἀείθξῃ γᾶρογαβ {ΊΡΊ] ποη δίξοπυδηΐην ὃς 
ΘΧΠαϊΪαηΐαγ, 

Ν.34. βεάσιον γὰ 1 Ἠγεπηε (ο. ἕπης εηΐπὶ ἴῃ Ζοηα ἔρια δγα- 
γΠΠΠτηι, (ὅς ργοχιπηα ροΪαπ ΠᾺΠ}]}1)} ἀ165 ; σοηέγα νεγο, φίϊαίϊε ἰοη- 
δι Ππη, Ιἰοθέ, ῥγορέεγ οὈ Παίς [0115 γδάϊουιπ7, δεῖ Ποη πὰ - 
ἴππη τηἄδ οαἰεῆαΐ, : 

Υ. 36. ὅϑι πρῴτις) ΟΥ̓ 6715 Ὦϊς Ῥ6Γ ρεγιρηνγαπη ἀείογ διέ, πε 
ἀριὰ Γποαη. δ. 1. Ὅυμάς ὑθηῖε ΤΊέάη. ΤΙ ρώτιφα, χαϊάεηη ΔὉ «ἦ]6- 
ἐξῖνο πειέ. ραν. [λόζαμη, δῖς ἴῃ φἀνεγθιαπι τηῖρταῖ, πὲ φρῴο πα 
νεγί. ο. οΠ1. γεῖο ἃ φρὸ ἢαδξ φρότερί-, ὃ. 1η46 {πρευ]δέινηπη 
φοῶτΘ-, φῳῶοῴτιςα, ἰεσθπάὶ! {πρεγιδεν: τηἄθ ἀεπ ΩΣ [ΔΟΙΕΠῚ Ῥγᾶς 
(ε Ἰογέ, (εἀ πιααπὴ ἰοτίε (ποίεπη, τέ βέχε ἃ τεΐτίΘ-, οαπὶ γὸ- 
ῬΕΡρηδΕ ὨΪΓΟΓΙΟΓῚ σΟΠΊρΑΓΔΈΟΠΙ {πρΕγ] Εν: παΐαγα. ἘΠΊρΡΠαῇϑ ἐλ- 
ΤΏΘΠ 4|1714 νΟΟΙ χροφτς Ὁ» 1η6Πὲ ροίείς, τὸ ναἰελέ πύμω 7. 
Ἐσάειη πηοάο φγοχ}ηη1ο ἃ ῥγοχίηιης Ονϊπ5 ἐογτηαν τ. 

Υ.38. Ἦφον χἡ Ινδιεκὸν] ῬΙετσαα ταγξη νθέεγεβ Οσθδημμη ἘΟΗ72: 
4Ὁ Ριάῖοο ἀντϊηρασπε, αὐ Εομς πε δ Οτίθηξαὶ! [πάϊϑ ρατῖο, Πιά{- 
οΠΣ ἃ Μειιάιοηαὶ! ; ἢ Ῥίοϊεπηϑις, Με [1δ. 1. ο. 2. ὃς ΡΠΙΠπ15 1. ὅ. 
“Ὁ Ογΐφηέε Εομς, ἃ ΜΜεον2Φ 16 Τηάϊομς  σατὰ Ὀιοηγῆις, πατε [ἢ- 
ἀἸοιπ) ρτὸ Εοο δοοίριεηβ, πτατς Βαδγυηι δὰ Τηδ απ ἐχέεπάδέ : νιάθ 
ν. τοϑο, ᾿π1ο «ὦ Ταργοῦαηξη πἰφαεί( 1 ΕῸΙ πλαΓῚ8 ᾿ηϊδππι ἐζαϊυ Ὁ) 
ν. 597. ὃς τοζππὶπῆατε φαοά τηΐεν Τηδίαηι ὃς ΖΕ ΚΠΙορίδ ᾿πζογ]δοθέ 
(φιιοά Ῥίοϊεπησο εἰξ Τπάϊοιπ}} πλαῦς Ἀπ γαηῚ ὅς ΖΕΙΠΙορισαπὶ ἀρ- 
ῬΕΙ οέ. : 

Ν. 38. ᾿Ἐρυθελόν ξ χα ΑἸἰδιόπιον] Ἐὲ τις χυϊάθηι αὖ ργορυϊδ 
“Ἑερτοβήοηρε ἃ φατίε Ἰηΐεγίοσο, 484 “ΕΤΠορίαπι 41, ΜμδΥηη) 
νΕΙῸ {δὰ Εγγέῤγαηηι ἃ Ῥατές {προγίοτς, 4α4 Αγδθιδῖτὶ ὅς νἱοῖπα δἴ- 
τιηρτέ, «αὐ Τπάϊατη τε. Ηος δηξεπι τπᾶγὸ Οτϑοὶ 4υϊἀλΠΊ ((Πΐεῦ 
΄Ππ08 ϑέγαῦο [18. 16.) ξρυῆραὶν ϑιίλαοσσι»ν 411 (πξεν 4αος δαέζου 
ῃοίξεῦ) ἐρυθραίαν νοσδηῖ; ὃς ΓΑ ρίεγίψιθ, βαύγηι τηάτα. ᾽Ε- 
ουβρϑς ἰθὰ ᾿Ερυθραίας ϑαλάοσσης ποιθῃ 4111 ΔὉ ἀαῖς οοίογα, ΟΡ 
ΓΟΠΟΧΙΟΠΕΙΏ γλαϊου ΠῚ σα} (οἱ ἐπργα νεγέοεπι εἰϊ, ἀρραγεηΐς, 4111 
ΑὮ ἀγοηδ ἐούσας δάυήϊας οοΐογτο τυδείςοηΐα, 1} ἰαπάοπι Ὁ 
Ἐνγίηγα φιοάδηγ, {υειι ἴῃ 1π{ι14 πγαγὶβ Πυ] 8 γερηδῆς ἐογιηΐ, ἴη- 
αἀϊτι πὴ τεϊϊαπέαγ : νἱάς Ρ]η, ΠΡ. 6. σαρ. 23. ὃς ϑέγαδ. "Ὁ. 16. 
ἈΠ τπγος αυ!άδηγ (βηϊρηξίας (παπὶ (οἶάπν ἐπεί" Οαγεα5 [1Ὁ. 8. 
Οπῖοραβ, πείοιο 410 τηεγῖνο, ἰττάθη} ἔαψεγ νι ἀείῃν ὈΙοΠΥ ΠΡ, 
τοῦτ απο ἐμ π } ] ΠῚ ἘΤΥΓΠΓΔῚ τορίς ἴῃ Οργτὶ ἱπμ4 οχίατς αβῖῦ- 

; τηφξ 



οὐ . 
ΟσΟΟΜΜΕΝΤΑΒΈΊΙΙΙ 5. 

τηεί γ. 697. (ππ| αιοὰ πᾶτε ᾿ρίαμη ποη Ἔρυθεθν, (δα ̓Ερυθραΐον νο- 
δεῖ ; σἱπὶ 14 ἀοηοπηηδίϊο τηδηϊ οι ἃ γαθογο ἀδάιέξα ἢτ, ἤχσο 
Ροΐτ5 δῦ Ἐτγίῃγα γερα ἔατηϊ νἹἀοαίογ ; ὃς ργοσέ ἤδο νῈ] 114 γδέῖο 
φαόζουίδιι5 Ππγορὶβ ἁγυιῆξ, 18, Ἐ᾿ρυϑροὶν ϑάλαοσα»» Κμδγηηη τηατο, 
γε] ᾿Ερυθραίαν, ἘγγεΡΥ ΙΗ)» ἀρΡα]]α6 νεγιΠπη1|6 εξ. Ηος ἕαπηεῃ 
ΠΟΙ ὨΙΠῚΪ58 ὈΓΡΕΟ, ΟἸΠῚ ἐρυϑραῖον ΠΩΊΡΙΙΟΙεΓ ργῸ ἐρυβθσὴν; Ὀΐ ἐρη- 
᾿μαλον ὕτὸ ἔρημον, Ῥοδίος αΠαγραῦ! ρος : ὅς ξρυϑραῖον ροῆϊε ἐ- 
ίαγη εἐϑγικὸν εἰἴδ᾿, ὅς ψῃ!άσπη πηδρὶ5 ργοργῖς ἐρυϑραῖον ἀεηογηϊηε- 
τὰν φιοῦ δὰ Ἀυθιθπη πιάτο ροιεηοῖ, υὐ Ἐρυϑραῖοι λίϑυ, Εἰγ- 

ἘΠΓΔῚ [4011], 4] ἸΏ ἈΌΘΓΙ ΠΊΔΓΙ5. Ποτὲ Ἰοσαηΐαγ, ὅς ᾿Ερυϑραῖο» 
χῴάλωμ). Ὀίοη. ν. 127. ΝΟΧ ἴλτηδη ἐρυϑροῦίθ" πος ίδηΠι (πτηρία, 
οὐτη (δ δηῖῖνο πον. πἰ811} αἰ ναϊοθιε πιιαπὶ ξρυϑροὶ ϑιό" 
λασσα" νἱά. τη νεγί. 599. Ἐχιάεπι ᾿Ερυθροὶν ϑάλσσσαιν (φιλῇ κα- 
δγ1)} 72476} ΟὟ σαμία5 νυ ρὸ ογοάιίαβ, (θὰ γέγαβ, δι ἐλ θι]οΐα5, 
νείογιδιις (στα οἷς νοσαΐαπγ {εηΐο (Πποιέ πούτς Επιχίημπη Πγατὸ Ν7- 
φγη», Οὐοεδηΐ νογο ϑαγπηδειοι ἤπιι5 αυ!άατη “4 ὗπς νυ]ρο ἀϊοϊξιτ) 
ὧζ ρταοίρις φυϊάδιη, χαρά ἀπε μΠπ|1 Ζοπαπὶ ἑουτιάδπη (ἴπ 
40 καύγηγηραγο, ίξα Οσεάηης ἸΜΟΥ1 41 4715) [0]15 γα 115 γα θείζογο 
Ραΐεγοηΐξ : πη 48 68 ----τγρδίομηάα ΡογΉ [1 Ζοηα ῥοΙΣ,----- ἃ Τλιοα- 
το αἰἸοϊξαν. νἱάε ὃς Πιοη. νεῖ 40. ᾿]ηε ὅς ϑεπεςᾷ τη Τγείζο, τὰ- 
Ῥοτεπη ντἶσο ογεάιζῃι Ῥοείίοα ΠΥρεγθο]6 ἀπ θης, 7476 {4716 12- 
6177} ΟἸἴσογα δῇς εἰζ, 
Ἧ μὲ ΒΥ σά ἱξέξονς, 

ΕΣ φερηγηῖς Ἠ14Υ6 [πο] ἀΜ01 
ἶ 1,416 {46 Π]Ώ6Ή}01 ἐθΉΘΉξ. 
Ῥοίΐϊετος νεγὸ γεγιπηηε εἴς, ομπλ 44:145 ποη τιδεγα νιάἀεγεηΐξ, 
ἴΠ8α ὧς Εγγέργά τερε σοπιπιεπίος εἰἶξ : 4ο ἢ στάοι ποπίεη πος 
εχ 1ρίο Οὔεηΐε ρεϊιβεηί, χαθηι ἕδπηθη ἴα ὨΊ4Γ15 4 84Π| ΓΈΡὶς 

ΠΟΠΊΘΩ Π]Π115 (στα ἰἰπρτδηγ γεάο]θδέ, τῷ τΙἄδαλ τη Οὐϊεηΐε τ 
τα πῆς ογοάφηιι5. ντάς ραν ἴῃ ν. 54. Οὐποά χὰ οἰαγηιηη Υ οἵ- 
ΠῚ οοπ]εύξαγαηι αἴθηες, 4Ὲ1 Εγγεργφηηὶ τάτα πο ἀϊόξιπι ορίη- 
τὰγ, αιδῆ ΕΔο»11 νεῖ Τάἀμρηαηγη, 1. τ. ἄς ογιρ. [40]. σαρ. 34. Ρεῦ 
Οὐαουτα ἴς, γοοῖβ Ε4ο»1 Ἰηϊτευργείαπηεηΐιπη, απ8 αὉ ΤΠ ΣΕ γωδηϊὲ, 
 ἀεάμποϊίαν ; ἐχυϊάεπι πυῖς (ξηΐεηξία Πδηπίογ δοααϊείσεγεμη, ἢ ρτο- 
Βατῖ ροῆπέ ποπλεη ἢος [ητι1 “γαδιοο ρτῖπιο ἱπάϊέατη ἐδ, σα) 5 
Ὁ ὉΠ Πτο τεσοῆῃ Τἀππιδοα ποη ἰοηρα ἀϊίζαϊ: {εὦ Οὐδάηο γμοΥ1- 
 αἴϊάηο Ὠοτηξη Ργμηο ἱπτροπίσπη ἔΠ|Ὸ δαζζογες. οὐοίνθης [λο 118. 
φοηίταῦιέ, πἀπάς Τἀϊιπηααᾳ ἰοηρε τειποΐα, νἹάο ν. 54. 
᾿ Υ͂.39. ἀοικήτε χθονὸς αὐλῶν] Αὐλῶν Ῥτορτῖε εξ Δηρυπηι ὅς 
ΟὈΪοησιτη αυϊάάλιι (ΔὉ αὐλὺς εἰδία, αα5 ἐ4 Ῥΐαπα ἔογτηα εἰ) 
αυλίε ἤγοίτη ν. 136. «αὐ {0{14, ταΐ σομυ κί ῆς πίε ἄπιοβ πιοῃξεϑ 
ἴη ἰοηρυπι ἐχροιγείζα : ἢ νετο χῴτα χρησικῶς ὈΠαγρδίαγ ΡγῸ 
ΑΤΠΡΪΔ μἱδηϊθ δά 8 Ἔχραπίᾳ, τοίριοιομπάο δὰ (οἰδπλ ἰοηρί- 
ἔμπαίπεπη 4114 ΠΊΔΓῚ σοσχίεπαϊταν, σε ΔΠοααϊ (4{15 Ἰλί Ραΐεαΐ, 
τα γεγο Ὠιοηγῆι5, πιο 114τπ| ΖΕΚΠίορΙα ογᾶῖτλ Οὐ διάογεπι 
ΠΑ Ι ΑΓ πο ροῆδ σεηίεγεξ (αιεπῈ ογγΌγε αὶ ποη τηοάο γείεγαπὶ) 
ΟΤΩΒΠῚ ἀξ τοῖα Ζομα ἴουτ4 ςοποερεγδηΐ, μἵ οἷ 11. 1. (80. 1. 
δα Ον]όϊι9 Μεῖ, τ, . Ομ μΑΥΉΜΙ 
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᾿ΤπδΟοοϊἐεηΐεηι γε ρούζα Οὐδοῖα πος Πηΐ. ᾿ 

ΑΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΓΙ5. Ἢ 

ΘηαγΗ91 σε Μά 14 ΟΠ, ποι 6} ῥαρ᾽ξαῤ εἰς ΑΠ". ὶ 
ψουτα ὅς θοηι5 Εὐνπ δέμηις ἤΠς Φονιυηΐαζ ) οὔτι ἔσπιθη εχ Ῥέο θηγϑοὶ 
ἀείουρεοης τοΐα5 {πὶ Πξίογα 5 ΖΕ ΠΙορίδς ἐγαέξαῃβ ἃ Μοΐν ἷο αὐ Ῥταπι 
ἤππι ργοπιοηΐ. (ιε{5 σα]ευς ἢ, ἃς ᾿ποο}15 {ΓΕ ηβ, 

Ὑ. 4ο. ἠελίοισι 1 δοί ρο 4Πῇγο πδΐαγα Ππησαίαγο δίς, ΡύῸ σαίουδο 
γε [0471 με] νυμικῶς Τατηρίῃβ ρΙαγα ον. ἔθρε αδηγραξαν ἀρᾷ, 
τττχας Πηρσίιας διιέζογες : πὸ Ηογαί. Ἐροά. 2. 

ρον α [οἠδμς 
ῬεΥΉ]οΙΣ ἩΧΟΥ Ζρρηί:. ᾿ 

Ὑ. 43. Κύλσες σ᾽ 1 Κύλα!(δ". μηης, ε[Ὁ σαν ἔεύγας γεσο 5 ἴῃ 
4αεπῚ πιαί ἔς ἸηΠηπαΐ, ὃς τηείαρπουῖοα ἤς ἀἰϊοίξαγ, "ααοῦ σαντξαξα 
ἐκ συγνι(αέε νεϊζι πη πηι γείογιε νι ἀεδέαν, Ηΐϊς αιμάσαι εἴ γοααεη-, 
ἴεν ἀρὰ αὐζξοτος, πλαγὰ Τρία 1η εῦγδο ἥπππι τεσορίμμη κόλπος 
ζόιης ἀϊσιέαγ, Ἐπ͵4 τιόζα φυϊάεπι τππουίθιι5 ἐαπέμπιτι παν 1ῃ τοι τάπης 
τεοεῆηδιι5 εα νοὸχ ςοβνεηϊ, ῃϊς νεῖῸ [ἰαΐα ἐπ ἔπν ; 1{4 αἴ (Ἔχοερέιβ. 
ἰφοιϑης τα ρ 5. {πα 5 γενογα “Ὁ Οδίρι ΠῚ πλαγα ) ππαγα ππινογίαμη. 
αὐαχαδίο αἰν!ἀαξιν 1η οαέθυῖης, φαοα Οοοάμης, ὃς Ζηέθγῖογά, 48 
πες Δρρεϊ!απίαν, αὶ χ Οσεσηο τρίο ἐΠππάπηταγ, φαοά νοῦς Με-. 
ἑδρῇῃοῦισα ξρόγε) Πίος ἐχρυιπιέαῦ: Πουέ ὃς ἔγεΐα ρεῦ 48ς Πηὶ5 Ἔχ 
Οὐοόδηο οππτπηζιν, Ππ}} Μεϊαρμογα ςόμωατω, ἤαμσθς νοσαηα 
[{ντάς νεγῖ 795.) ϑισιιξ. νεῖο νοὸχ χόλσιθ", {ΠπῈ1 ἔδγγδο ΡΓΌΡΓΙ5,. 
εἱπ)ωνυκακῶς ῬΥο ΠΊΑΡῚ ἴῃ. Πησπλ τεσερίο αἱαΓραΐῃγ, τέα ρὲ ϑυπεος 
(ἰοοἤοη τρία: Ππ|15 ἰαι]σθ5 Πα ΠΕΙ115 σα ἀπ ΙΟΩΥ ΠῚ ΙΟοῖς μας, 
νοσδ ΠοΐαΡῚ νἹἀοηξαγ, ππὶ κόλποι ἄλα τρίειν οἷς «το χ οἰ 4ν ὃς ῥέεθρον, 
φεοιένωι ἀϊουηέοτ, εὐ τ ΗΝ 

Ψ. 44. πισυρᾷς ἢ 1 Τίσυρᾳς ΖΕ]. νεῖ Οτεί.. ργοὸ χέοσειρᾳς, πε 
"πέμπε ῬΓῸ πέντε. Ἠΐάει ἕεγα νου ὶ5 γοοεπίες Πημ5 05 δίγαῦο [8.. 
2. Ἀενοια Δυΐ6ΠῚ {Γ68 ΤἈΠέΏΠ εχ [5 πος. τθοϊίαξ πη ΠΠΏθῚ15 Πλαρτὺ 
ἢ15 ΠΕ Π ογα παι ππηξ. Ἐξ τη ν. 48. ἀϊοϊζαγ. ΡΩΝ 

Υ. 45. ξσστείίω ὥκω 1 Οὐοά ΜΜοάϊεογγαηθηηλ, ἃς ΤΩ ΘΥΉΙ7),1 Τλᾶπὶ 
τς (ογΊρτουθαι5. ΡΙεγ ας ας (οἷεξ, Ῥιοηγ 5 ἢἰς Ηείῥογέμι (δα, 
Οοοΐ μι γοοδλ : τὰπὶ σο οχ Οὐὔεξαπο οσοϊάπο ρῥγοάεαδέ, ἔππις 
ααυοά οδϑέεγι5 πα ση]5 ΠΠΠΌτι5 οσοΙἀδηΐα τις ΠΕ: που [4114 ὃς ΗΙρα-ὶ 
ὨΙΔ ΗΠ ΙΡοΥ 14 οἱτπι ἀϊέξα Ππηΐ, Ὁ Ηοίβογο οςοιἀεπέα!! ((16114 40} Γι δέῖσ. 
Ὧϊ5 υοίβεγ, αἰριγαξίοηθ, αξ ἔδρε δέ, τπὺ οοηΐ, πημπΐαία ) φαοά νΕΙΗ 

ἂ,"οὶ ΑΝ 

Ψ. 47. ὀλίγθιι 1 Ῥάγυης, ποη αδίοίπέο, (εὰ γείρεόξα ταθ 
ΤεΥΓΔΠΕῚ ΠΊατΙ5, 46 απὸ Ροεία τηοῦο ἰοχαπέιϑ εἰϊ, σϑέεγος ἀμ 602 {{π 
ημς ἩΜαση ἐμ ηο ρα  4ρις, τ ἜΧρ!οδέ ΕἸ παί 5 : σα} ἐεπέεπ- 
τῖΑ Ῥγίπηα ἔδοῖδ τη ἀτγΠξ : (δ Πα Ὸ19 γεόξα νεῦθα ρεγρεπαδέ, αἰααν, 
Γδηίιπι παῖς ὅς ἰσφαεπάθι5 νεγῆθι8 Γαδ οδ (επέϊεί φάτιν ε] Ἐπ απ, 
τηἴο νεὶ Ηξη, δίερπαπο Πυθοῖ. Νοῦ επΐμι 46 1ρίο πιαγὶ σαίσὶ 
ΡΙο, (δὰ ἐδ γαμοῖδες, Ῥὲν 145 Ἰρίατη εχ Οσεδηο ργοάϊγε (εηπῖ, πο0- 
Ἰη1ΠῸ κύλπσς Πὶς ἰΟΕ] νεῖν Τοην Πμ5 : ἀἸοΙζ Ἔπίπι κύλπον πππΟ. 
υἱοί οηετη βμδϑηεηγηι 1γι Οαἰβέμιγι Ῥηάγ6 ηηημί εγ6 : κλπ: Ἰριταξ 
ὃ χίο ἢέ εΠ]πχιβ ἀππϊηριεπήιι ἃ πηαγὶ ῃ χαρὰ ἢξ ἱπῆπχας ; ππαπι 
φατε ΠΎ ἢς Πιπηρέαμα (τὸ αι οῖθι5 (011. ραύνηηε χηδάθηι, μος εἰν 

αρσΉ [{Π|7}8, 



ΎΝΝΡΎΘΡῚ Υ ΨΡ 

ἡ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΙ5. 
πηρηέηνι, ΟΠ  αἰπντηδέ, (δὰ «οερφερέσοτον ἄλλων, ἢος εἴτ, γη4χ-: 
γη ὕγάώ σαέογὶς 70 ἰοησ ἐμ γον ρΥ οὐμξίηη ( προφέρειν οπῖῃ εἰς 
)γοάμοογε, ἀπάς φεροφῥὴφ» 221 ἰοηστι ῥγοάμξμι, ἔνε τείρεζὶ α Ιοοῖ 
ἥνε (εμροτῖ5, ) Ἦσο δαΐοπι γειδα ἢς (απρία {15 ῬΊΠΩΙ: ρίαης σοπ- 
4παηξ, ἐδ Οὐραπο ἴῃ αἰρίατη πος τπαῖς πῇ ποπέθ ργο δέ18, ΠΡ Ὑπ77:- 

᾿ 

ἐΐ “ηξοηι ἀγδβς βαπεῖδης, 89 τη ἰοησιεμαήηοηι ῥατο]:. Αὐέζον 
αὶ ΠΌΡῚ ἀθ πυαπάο ἔλιισεβ δαί ςη1 ςένον ᾿χὺ πημνήμη οὐ χένω νοσαΐ. 

τ Ύ. 48. Ὅςτ᾽ ἀποκιδνάμμθο 1.Ὰ σκεόίω Πί σχίδγημα, (υἱὰ κα- 
ἔσω κίρνημιε) ὅζ Ρὲῦ ἁρῃαγεπ σῷ σ᾽ κίδγημι, ὑξ ἃ σμείρῳ δι Ὁ μά- 
69: ὅχο, ϑ8ε4 αἀ,παιγαοπειῃ αποα δείηδέ, Ιῃ Ἔγγογα ΠΟη ἰ6- 

Ψὶ Ιου ας Πσ νογίαξαν, 41 τασοῃ Τρία σαπὰ Οἱ ΕΥΠγ15 νεΐθυ ΠΏ, 
ῬΙΐη: {εἰ}. Π5. 6. τωρ. 13. Μεῖ. "0, 1. οὰρ. 2. ΘΟΠΠΠῸ ΟΔΡ. 21. 
ΔίσυεἼρίο δίγαθοηθ σοπηπηη15 παῖς. ΕἸ Ομπηε8, οαπα δαύζογε ηο- 
ἤτο, Οφῆρτππτπιατε βρη ἐδ ἐχ Οὐθαθπο Βοιθαἰ! ργοάοπηΐεπι ρος 
Ῥεγάη ὁγεὐιθεγαπξ : σαπὴ τονεγὰ ἰάοις πὲ Ἰπηηγοηίας ὃς πα Π μπῇ 
οὔπη Οὐοῦπο οοπηηεγοίηπι Παδεδέ, (δὰ ροάϊθι5. ΟἸΓΟ ΠΠΙΓΙ ροΙ 
ΠΠΠ δὶ Πππαπα τεοῖριέ, ἀξπο πποῦο ᾿ζοϊοπηδι8,, νογιηλ ὃς ἢ" 
δὲ οἰηπίδιι5 ἀπίσαῖονῦ Ἐογοάοξις ἀρηοντ. Νεο ναΐεξ (οἰπίο, 
Α ἀἰοτιεραηΐεβ΄ δαΐος (δηΐεπίιας σοποιαγο ἐτπάεέ ἘΠ δίΉΠις, 
Ψεζεγιη. Ὠείοίο Ζαοσιτι οριπίοποιη γοοϊξαπβ, φαοα εχ Οτοηῖο Οςε- 
ἅπο Ολίριπογ τῆαγε Ῥὲῦ βιθίεγγδηθος ποδίτις ργοάεαί ; ἰληΐο ὨΪΓΉ1-- 
τύπτῃ (ειγαγιπι ἐραΐῖο ἀτῆτέα. Πππὲ πο ἄσο πγαγία, ᾽ξ ΟἸΕ 15 ογεα 
Ῥοίπε εχ Ἐὺιχῖπο δαί Ῥέγῇοο ἤπι αιᾶπ ἃ δον ΠΟ ΠγΑΓῚ Οαίριη 
ῬΓΟῦΙγο. ϑεά ζαϊείωγ ϑέγαθο 0.1. ἢσοο ἰοσα ποπ ῥγοῦε σορηιία, 
ΘΟ οὐν15 (6 ΙοοΙ5 ἐΔπὶ Γοοτ5 ἐεηγογο ογεδεηάιπι σδηΐδε : πιΠ1} Ἰρὶ- 
ἘΌΓ τῖγαπη ἢ 4115 τὰ τε ἀπδῖα, ροΐϊας σαδπιὶ Ἠετγοάοίΐο, Πάεηῃι παθ6- 
δΐ, σι6πῈ 1ηἴεν [ογρέοτεβ τηθπδοι ἥπατος παγηδγδί, φημ δης Ὁ02} γ14-- 
Ζὲ: ογοάΐ ρ661Σ φηάηι Ροοὶῖς. ἘῚ ἰρσιίαν δοοιαϊξ, φαοά πηδηάδοι- 
διι5 σοπίίηρετα (οἱεί, τιξ σαπὶ γΟΓΙΠῚ ἀϊσοετεξ εἰ ἤθη ογεάογείαν, (δ- 
ἕξγος 4] ρύοδε ποντξ, τπὰη ροίξ αἰϊαπι ἴαοι!ς ἐγγαῖ!ς Ποη τηιγΑδ1-- 
Ἴ, : 
ΟΥ͂. 49. αἰπὺ ῥέεθρον) Ργνοβοιάμηι Παρηΐαιι γε ρη, δέερῇῃας 

Τὰς : {πὰ Πἰσεΐ αἰτιηι ἀρ Αἴηο5 ἕλη οχοθί [7 χυτὴ ῥγοξμη μη 
Πρηϊποοί, δὐάτιοὶ ἑλιηθη ἤθη ροβιπν ἡπήα ϑέερῃαηι αἰόζογιξαίε 
ἘΘΙΤη1 ΔΠοαίη ᾿πΐον ργοῖῖ5 ὃς σταοα Πηρτιας ρου Π]πιη: δ τ σγε- 
ὅτι αἰπὺ ργοϊιπάμηι αἰχπατα Πρηϊῆσαγο : υδοίθηεη ροτα5, {δὰ 
φρίάμ» Ππορειρι τε θησαπι νἀοΐμν, ἀξ ἢ [ἈΠ Δ} ἐογγεης αὖ 
ΓΟ ΟΜ ΤΊ ο 1 γΗθ75 5. ἢς αἰπήεοσα χοανγὸς, ῥγοσοίία υἱοίοηέεν 55 
Ὡ ἤροεη ἐρίαρ(α, ΑΒτῃ. Ἐρὶσ. Ἀλριήατα. γεγο μος ἢ πεπέμμη, 

ὑ φαοά Ῥγο ἐβυιοῖδιι5 πηαγῖ5 ΟΔίρι! γεΐογεϑ. ἀοσθρθιαηε) {π]ρίοοῦ 
ἐααιδεπι Η : Βυνίστο πιαχίπημηι ας, οὐ]8. ὠκξολαὶ ἴῃ τηᾶγο 
αίριαιτ ομπι ποίς εἤξως, {προῦοῦ νετὸ σαγίῃϑ Ἰρπογαῖαβ, εχ Οοο- 

10» ἀπθτ ποη ἰοήρα αδεῆς ἔ4}{0 οτοάοθαῃξ, ρυοάϊγα Ορίπδ τ {πηΐ, 
92. ἀνώτερ( Θ᾽. ] δηρογῖου, Ὠος εἰς, Βογεαίϊον, Ανγαῦιοο, νἹά. 
νευίον Ζο. Ὠἷς δηϊπὰ (οἴπς αρτα Ττορίοαπῃ αἰ νηπι οἰζ,. ΔύΆθΙοὶ 

γΟσΟ ΠπῈ15 ἈΠΕ πα ιι5 ταπίυπι τοροίϊας. ΝΌη ἰλτηξη δἰξορ γεύϊο (ργα 
δὰ ς ΑἰζοτΠ) 

Ἰριπη. ὃς φησυίξαμι, 8. χναβ Πποΐμνι, τ γοσαῖ Μεῖδ μδ. 3. ς, 

Ψε 
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24 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΕΙΙ: 

Αἰζογατα εἰς, ὃς εχ δάγεγίο δὰ δερίεηίγιοποιη, αΐ Ολίριατι τηλύδ 

{αρτὰ ῬεγῇοιπΊ, ὃ Ῥόομτα5 ἘπΧΙηῈ5 πιργα Αγ, Υ. 53, ὃς 55. 

ὃς ϑίγδῦ. Ὁ. 2. ὃ 

Υ. 52. ᾿Αμφιδίτη 1 Ῥοδί. ῬΓῸ ΠλΑΤΊ, «ἰροὶ τὸ ἀμφιβέχειν ἢ μα 
οἰ ίξειν Ὁ γὼ; υοά κεγυ δῦ ἀρ) δ14:, δῖ μμηΐη βηξέτϑης φἐξθα 

γ41. 

Ὑ. 544. ἼΔΆΛΟΣ δ ᾿Αῤῥαξικὸς 1 Αυέξον ποίζεγ, ΟΠΠῚ απόζοτο {π 

Ῥεῖ ἀα σπάο, 6. 3- ὃς 4115 ρἰείσας (σγᾶο!5, πηπὰπὶ ππης ἃ τας 

Ἀαῦτο ρεγρεῖαο ἀπξιησιε: τηάγὰ δηῖτι ἈΠΌγΌτΩ 1ρῇ5 Οὐοέδηὶ ρδῦβ 

ἰὲ ᾿πέεν ΖΕ τΠίορίαμα ὃς [πάϊδηι Ἰηζεγθόϊα 5 γιάε νοῦ 238, 597, 932, 

τοϑῦο, Ἐχ Γλτπῖ5 ἔδπλθη ΔΠ14 1. αἴχας εἴδαι εχ (σγαεοῖ8 ΠΟπΠηᾺΠ, 

λα Παμπη δξίλαν Ατασίσαπα ὃς Ῥεγπουτη, εχ Οσθᾶπο 1110 ὑγοάειηΐεδ, 

ΒΟδΗ πιαγίς ποπίθη οχίεπάπης, [{4 ϑθηεοα 'ῃ ΤΙοδής, ; 

Τερί μη Ὑηδθηεῖ ΤΙΘΥ 1 γηγ1 {τὲ ἔγοίο. 

δὶ Ρεῦ ἐγείππι ταθοης ϑίπππι ῬΕΓΠΟΠῚ 1πΈ6Πρτῖ, ἴῃ φαεπι ΤΊρτΙς 

(5 δχοπογαί: Ἐξ ΡΙΙπα5 ποι {δεῖ ποπηπδ πηΔ115 ἈΌΌτΙ, Πππη) Α-ὶ 

τΑδίσατ ἱπτεϊησίε, αὐ ΠΡ. 5. σἂρ. 11. αο ὃς ἃ Γχκ ἰδοῦ οσοἥϊοϊς. 

ἱπέορργθεϊθις ἤξ, ὃς δὉ ἀπόξογε θριτοῖα δὰ Ἠεθγᾶοϑβ, οᾶρ. 116 

Ἐχ φαογατη νεῦἱ5 ὑπαῖς ἸπΈςΠΠΘ 15 ογίῃϑ εἰς ααογπηὄδτῃ εὐτοῦ, 4], 

ποτήδη παγὶς ΒαΡῊ Ππυὶ {πὶ (αὶ Ἡεδτοῖς Θ᾽ [ΠῚ τηαγε δή, ας 

ἢ τααγοῖαί σοί ἴδει σαγίοοζιηι, ἀϊοίξατ ) Ῥγοργίαπι ραξαγαπί. ΑΕ 

ῬΙΣηΐας πτᾶρίς Βαδυΐ ποσιδη ϑιπηῖ μαῖς οαπὰ Ῥογῆσο σοπηηγαηα ἔδοϊξ, 

4ιααέοπαϑ ἴο. ἀΐεις εχ Οοράηο Κατ (τΐ Ὁ Ἡογαζῖο γοσαίον ) ὑτὸ 

ἄϊε, ἃς οἸαίδειη φιλῇ ραγϑ εἰ, αὐ ραΐεξ οχ πὉ,. 6. (ἂρ. 23; 2 4. 259. 

ὉδῚ (δ πανὶ Ἀπθγο ργορτίς ἀϊόζο, μος εἰϊ, Οσθαπο Μερδίαπο, ἰ0- 

4αοπ5 ο4}.24. ἐγ ἄπο; ἰηχαϊξ ἀ᾽ ΟΣ ΔἼ ΜΕΥ {75 5. 48 Ῥεγίοο ὃς Αγδὺ"Ὗ 

ὁο νοι {Π8 πιοχ Ἐχρ!σδηβ. 810 50 Πὰς οάρ. 58. ΠΓΥΉΡΏΡ1Ὲ ἤάο [Ζτθα 

γα βηδγμηὶ ιάγ6, 1756 1η ἄμος βπης (οἱπάίειγ. Ναχα αἰΠξεγ δοσ 

εἰρίεπάα νιἄδεαν 'βογογατη 1ηζεγρυθίαπη (δητοηῖα : Παδη]πλΠὶ ΘΠΙΠῚ, 

19. 2. ΠΡ ξρυϑ-σ ϑαίλασσα τοΔάλξιν, ποη ἐαπΊεη Ποὺ [8 Δ0015 
ΡῬιειάατι ἐς ἢ ρὰ εἶξε πουηϊηῖς περαίας ἐκέεηπο : (εὰ ηαοά πια- 

τ σαρτα ἢ [φτι5 Γαππρέαπι εἴα Θ᾽ {δὰ Αὐαδίοαπι ΠπαΠ1,, 

τλῆ] 4 Ὁ Ραγίε αι οΧ Ιρίο ργυσάβαηξοπι, σοπιρίοὐζεγείαν. Νοΐμππι, 

σας ε(Ἐ Ἐνγεδγο γερὶβ ταπταΐππη ἴα Οὐεαηο, 4αοπὴ δ 1ρίο 'Ἔρυτ' 
ϑραζον ἀοπο υπαίατη γοίπαπέ, Ἰαχία Ῥογῆοι Ππὰς ἴλποεβ, ΙΟΠΡῸ 4115 
ἴεπ αὖ Δγαδίοο ἤππὰ ποῦν αίίο, ἐτδέμι ἰοίεγο. Ὑιᾷ. νεγί. όο7. 

ΕΥ̓͂. 98. πῶσας Ἤ Φείφες ] 5011. Επγοραπι, Α Παἤη, ὅς Αἰίοδηι, νι. 

1ῃ γεγί. 8. ζ 
Ν. ὅο. νητοῖσι αϑείδ'ρομίθ- 1 Πεεϊδρομθς Δι συσηάο ραῆιτνε ἴὰσ 

πλξατ, τξ νεγῦ οο. ΌῚ [[Α{π ἀἸοίταν φἰρίρρμ- ἐμφιδίτοαις, Ὁ. 
Ὁ Ονϊαῖο ἐπα} ἀἸοίταν. σέγοινημ4. Ῥόριεο : ̓ῖο γεῖο αζξινα, συαβ 
ἢ στον ποης, τἷ οἰάσαν Ονάϊο Μοῖ. 1. τηᾶγα σέγομηαἤκης θη 
γη0 0, αἰοιζαν, 4.1 Οἰγοὰπη ἕεγγασι ἢ]. ) 

Ν. 63. ἀφ᾽ ὄσερε ὠχεινοῖο 1 Α ἵτεῖο Ἠογοσϊεο, αδὶ εχ Οὐσοᾶπο 
ο(οῖ 1.5. τᾶ ΜοαΙτογγὰ ΠΟΙΠῚ ογιμρὶξ, πγοπέϊδιι5, αιια5 ἩΕΓΟ 5 
ΠΟΙ Π85 γοσαπί, ατγίπηας οἰηόξο, ὃς νίοηο (σδόιδι8 ἸηΓ128 1Π ΟΧα 
ἔγεπγο Οςοϊαοηξὸ Πα. ὙΙ, δοίη, ᾿ς 2ός 

Υ. ὅδ 



ΟΟΜΜΕΝΥΤΔΙ τ 5. 

Ν. ὅς. μέγα δι μα] ΜῈ ΟΠ ΕΙΠῚ ΔΙ ΕἸειτπεπῚ ὃς ἐουπιδη τηϊ- 
ΤΑΌΠ6 πὶ ( ια ἃ Μεῖα 110. 2. σἂρ. 6. ἀο(ουθιζαγ ) νεὶ ἐαδυο ιπι 
πϊγασα πὶ εἰς πγοπθιι5 Π15 ἀν 5 αὉ Ἡσγοι!ς, ὅς Οὐρδαπο 1η- 
το, ᾿πηϊιεγα νιάοζαν. 

Ν. 66. Μακεὴν "πὸ πρηῶνα, 1 Ὅς Δεαηέο πηοηΐς ἢϊο Ιοαυίυγ, 
40] τἀγηση ἱγοῖο Ηδγοίεο ποη δάθο νἹοῖπα8 οἵδ, τξ {τεέππι Εἰ {Ὲ- 
“οἤξεηγαγε ἀεὶ ροῆτέ. [σε γεγο ΔΕΙλητεΠῚ ἀπρίισοπη {ταϊπαηξ Ρίο- 
Τεηϑι5 4ΠΠ6 6 εὐππὶ (ει 1 (ΘεορυαρΠ, πηϊπούοπι πο Ῥτοσὰ! ἃ 
Ἐπείο, πια]ογεπι ἰοησα τοπηοίογοπη ; ῬΠΉ15 ἴαπδη {. 5. οαρ. 5- 
δίγαῦο Ὁ. 17. 8. 4111 μα ΠΡ ΠΓΙΠῚ1, ππΙσαΠῚ ἕαπέμτη ἀσηονηδ νι- 
ἀοπίαν, δππη]ις ϑίγαῦο, οὔτ δέξο ποίϊτο, πο ἰοηρε ἃ γείο 
ΤΟἸοσαξ : Ἐχίγα σοἰ απ]ηαγ τ) ἐγεΐα πὶ {(1Π4Ὲ1}} ΡγοσεἀοΠΈ, τὰ 
,ἀ Πηϊγαση πΠέ ΑΠΊςα, πιοηϑ εἰς πθη} σύδοὶ “εἰ αηξθη1 μροληΐ, 
({Ὁ. 80 α εἐριτατς ὅς τλάω ἴοϊετο, ᾳιοΐ σοααπὶ {α{1πεῖὲ ἀϊοδέιτ) 
ΒαγΡΑι νοτο Πγγζη. Μοηΐεπι ππης ΡΟΡΌΪΕΠῚ ἸΠοΟΪδῈ 401 “12- 
Ἰάρεδ: ἀϊότι, φαϊδὰς ΔῈ} ργορτία ποηπα, Ἡεγοάοει5 ὃς 411 ἐδ - 
 ϊαηέατ. Οὐάλτπη γεγο Αἰαπέιηγ Ποπίξη δὰ οπῆπος Ηείρογιοβ 2Ὲ- 
Ἐίορα5 εχίεπάονιπέ, τὸ Μεῖαὰ 1. 1. ο. 4. {Ππ646 “είαμεέῖα τοίου 28- 

“τ ορίας ποπηῖπα ἃ ῬΙηῖο γοσεηίεξιν, 110. 6. σαρ. 3ο. φυοά ἧς Πε- 
ρεγῖα Ἰητε! !Πσεπάσπι, Πσες 1|6 πηϊνευία (θυ: ὅς μου (δηξι 
ἸΑσλαῆες πολυσσερεϊς ἃ Ῥιοηγῇο ἰογίφῆςε νοσδηίαγ. 

Υ. όγ. Ἧχί τε χἡ χλκφθ- 1 Μοηεθηι παης Δ οΩ ΠΣ ΖΊΠΝΣ 
νη τπετῖίο νοσδῖ ῬμηῈ5 : ΓΔΌ}Π5 δμξειτι Ὁ 1ρ4 ΠΊΟΠΕΙ5 Αἰ τξι- 
ἀπε οοσαῆο ἀαΐα, πηάς οαεἶππα δὉ ἐο {ἘΠΕῚ Πηριτηῦ : ΝΟ 7.4: 
σίς {πὐρῖξ, ΟΧΊΠΟΥ 6}, ξὉ φιοά αἰεέμς 2μ4η2 σοη ῥ οὲ βοεο ἢ τς 
᾿7μ6 χὰ πε]! ογίρίεαγ, οαἰηηι ξθ. (7674 η0)5 ἐ4ϑΊσ γ6 »ῃοείο Ὅογ- 
106, [4 {μ{᾿]πεγ6 Ζμοψηο ἐἀΐζίης εἰ, Μεῖὰ [|8. 3. Ρ. 11. (απ 
Ἰρίταν οοἰμγηιαηι (]ΠθΔΠη ῬοδΕΟΟ ΠΊΟΓΕ 46.472 εἰοϊξ ) ̓ πὰς δῇ οαῦ- 

. 1ππῚ εὔρὶ ἤπραΐ Ὀιοηυ Πι5, [ἃ ἀθ [ΠἸΠΊΓΠῸ Πλοητῖ5 νεγίιοα 1ηξ6 1 
φξηάππι, 41:1, ΟὨΠῚ Αἰξι5, 6Χ}}15, ὅς τεγε [ογπηα {πγραΐῖ, Παιιᾶ 
Ἠετοάοίο πάεβ, ςο πηπαπὴ 4 γεΐεγε, ὑηάα ὅζ, εοάεπα τε τε, 

᾿ ΤΟΙπηηηΔ (οἰ! ἀϊόξα εἰξ. 
ν. 68. Ἠλίζ471-} 4ϊ]πης, αὐ ἥλι μρὶ, ἅς βαίγω ργαάτογ : 

ΠΡεγ ΠΥρεγῦο!εη, {411 αὦ (οἸεπα α 6 1Ὲ ρενΡΠΠρΡΈΠ8. 
τ Ν᾽ 75. Στῆλω δ᾽] Μαημεϊομ εἰξ ιοην πιιπὶ τπηοηΐες ἄπι05 1Π- 

Ἐεϊρεῖο, «πογύτα αἰΐεν τη Ηϊρδηα Πίυ5, Οαΐρο Ρ]εγιίψας ἀϊοϊξατ, 
. δες ϑυτεπι ΑἸγθε, Ὁ. 336. αἴζεν 1η΄ Μαυγιξαηία, αὶ Αὐγΐα νοὶ 
᾿Αὔεπηλ ἀϊδίειιν - πος Πογουΐοπι ἀν! Π8 ἐλα]λπέωγ, Ὑτάς Μᾳ!. 
ΠΡ. τ. ΟΡ. 5. πο ϑεηθοαιμ Ηξετο, ξατεηΐς, 
ΠΕ Φήμη τιοη Ἐς; Ῥ  οἰοΐε αὔγηρεο οὗϊοό, 

Εε 2472 ὙΗΘΏΓΣ ἔϑοῖε Οοθ 4900 ὉἹάΏι. 
-“ - 

Οἰοά αυΐάεγη ἱπάς Βόϊαπι νἹείαν, φαοά Ηότομίος Τύγίης δὰ (σπ 
ἀες οοἱοηίαπη ἀθοοη8, ΡοΓ ἱτοΐοτη μος ῥΓΙΠγα5 πανιρανεγις : νἱής 

ἴῃ νεν. 454: Ὁπάε πῇοπίεϑ ἱπίεῦ 4105 ΠΑνΊ σαν ρογΓΌΡΙΠΕ (ΠΟ ἔατ. 
Ιἀοληΐης ὃς αἱτας ἀδ οοἰυποη]5 Οριπίοπεβ ἀρα δέγαῦ. "Ὁ. 23. (πὶ 

ΟΠ ψεῖο τποηΐες 11 ΠΪΠ1] Βαθοστῖ ΠΟ! σπληῖς. ΠΠΉη6, ρἐοαδ 1:6 σεπηίεϊ 
᾿ ϑίταδο Ησγομίοπη σοἰ μπγηα5 γφῦδϑ 10] τὐθυ ἢ τοπαμδιὴ ἤδηΐϑ τοὶ: 
ἢ ὍΝ 5 : 

-- 
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[ἃν 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΈΙΙ 5: 
ἣ 

ἀϊ ὃς Ἐχρδάϊείουιατη ἔππατιιπν ποίας : ὥς, Τιοδέ τρίᾳς ἐειηρας ἀεῖες. 
γεγῖ, ποπΊθη ἴπ ἰοςῖς δὶ φαοηξαπη ἔογῖπε γεπηφηῆδ, Πσαξ ΡΗ1-τὸ 
ΙὩΏΟΓΙΙΠῚ αὐῖς ἴῃ ἴοσο ποπθη τϑηΠέ, ΘΕαπΊ οὐππὶ 1ρίδς πο Ἔχέα- 
τεηῖ, Ηος φιίάδηι ποη νοῦ ΟΠ ΠΊτ116 : ΠΊΔΧΙΠΊΘ νεῸ ῬγΟΘΔΌΙ 15 
ταῖπῇ νι εέαν. δογαπΊ (δηζοπεῖα, 41 ποπηῃς ἨοΓΟΠ]15 ΠΟΙ ΠΠΠΑΓΙΠΊ, 
φύδας ἡπαίάαη. σοἰ αΠΠηα5 1πέε]Προαηξς πὰ (σδάϊδιις. τη ἐδιηρὶο 
Ἡ του 5 Ππεταπέ : πα ({εἰξε ϑέγαθοπα Π10.3.} ποη ἰδηΐξαπι Ῥο-- 
Πάσηϊ!, νοῦπτη σοι ΠῚ Π1Π|5 ΑΙ Του ὅς ΗΠ ραπουιπι ἐπίεηςξα ΕΠ, 

χέον)]} ΡΓὸ κᾶν)αι, ἃ νεῖθο ᾿πυΠίδξ. κέω, κέομιοι. 
Ν. γ7γ4. Τλοηώτης ῥ6 ] Οαἰϊπομηλγηάγδ ; 4ῸἹ ἐηπι Ἀμηδηῖ5 σα, 

τοῖς Γληάτα, πὰ Δα Πησαα (εἴτα Οπίαγε 861} (418 "πὸ. 1.) 
Οοίρα αἰότι, «το δα πούηηθ ἴδηι (σγϑεοῖς ααη [ΔΕ 1Π|5 ΠΟἢ 
ταῦὸ θρρε!απέιν. ΜΙ. νεγῖ, 292. Αῇ νέο Οτδοῖς Γδηατω ἀἸΣΙ 
ἢπξ ΟὉ οαπάογθπη, [1]. ἃ μέλα ἰ4ς, τξ ῥετίχας γοίπης, δῃ δδ τ- 
ὨᾺ ΟΥΡΙΠ6 οπτηΐα ἥδσο ποιηϊηα ἠδῆσχαᾳ Ππέ ( αυ8 αυϊάεπη ἃ [1η-- 
δι Βυϊέληηῖσα δηξι πα νεΐεγ! (ΘΔ ]Π1σϑ σορηπαΐα᾽ ίο. ἃ γόος σηαίξ. 
οὐγμα7 Πρτϊποδηΐε, που (641Π4 Τ δηία!ρίηα ἈΟΠΊΔηΙ5 Οογηαία ἀ1- 
ἴα, Οαπηάσηιϊς ἀξάμποι) ἀοζδ5 αἰ πασαηάπη γε πηπο. 

"κα Μασαλίη Μαεσυλίω Οτγαοῖς, Γι δεῖηῖ5 ΔΜ 4 [1114 (4 ἴῃ τῆι 
ἰλίο, αἱ ᾿Ακρφγως Ασγιροηεη71) τὸς εἰς ἃ ῬΗοοδεΠΠΡῈ51η (ΘΔ]- 
1 Ναγθοποηί οοηότέα, ρογίῃ {ΠΕ ΔΕΓῚ ἐογπΊα στο ΠΟΌ1115, ϑέγαδί. 
Η|0. 4. ἐς πᾶ δι ποη ζαπίππη ἐδ τὸς (οἶα, (δἀ αιαῇ ὧδ τορίοπο 
Ἰοχαίυν ὈΙΟΠΥ 5 : σποί (ς. Ιου τπδυ πὰ {Ὁ εογθπιὶ ἀπΠοηθ, 
εἤδηξ (νι. δέγαῦ. 1014.) δὰ Νισααπι τίαιθ, πα ΝΊοσα ΜαΠΠ|1- 
εηἤπηι αἸόζα εἰ. 

Ν. 77. Ἔνθ᾽ Ἰτδηῶν ὑῆες] Ῥευρηγαῆβ, ργὸ ᾿Γχδηοὶ, νἱ ἃ, νον 321. 
ὑηες εἰς αὐ ὑδδὴς ποι. Ῥοοῖ. ρνὸ ὑῦς, Πέαίϊα νεῦο ποπηθη, σαοά 
πίχας αὦ ΑἹρεβ ταπάθηι ργοϊδέιπη, ὈΓΙπΊΟ {ΟἹ ΓΘΡΊΟΩΙ 11 5 ἃ 
ἐγείο διουίο αὦ ϑιηπηι Ταγθητ πὶ ἑοπτέ, Ῥγοργίε σοηνεηϊῆδ 
ϑίγαθο πο πη ἴοσο ἰοίταίν, Ἐσατη φυξΐεπῃ (οι απέδα Οεποΐγα 
ΔΡρε!]δέα εἴξέ, δέν. 1. 5.) αὖ Παίο τερὲ πο ἀϊέξαηη ῬΙεγΊιδ 
σεηίεηξ : τί στρ. ΖΕ πεϊά, τ. : 

ΟΘΉΟΣΥΙΣ οοίπογο ΟἿ, ἨΉΗΟ ΚΡ ἩΔΙΜΟΥΟΣ 
ἐαίΐαηι αὐ χη (76. ἀμοῖς ἰδ ἨΟ»216, σομεθρ. 

᾿ ΤΙΠΊΣΕς δυΐοπὶ ὃς αῖτο ἤσ ἡουπαίππι σεηΐδηξ. ἢ Ὀοῖμαι ΠῈΠ]Έ- 
(πάϊηε ἃς ργϑίζαηηα, 401 γεΐογιθι5 (γος διΟΠατὴ ὅς ΜΑσηδῖτι 
(σγϑβοίαιη 1ησοἰεηΐδι5 ᾿Γχϑηοὶ νοσαί! : πηᾶὰδ Ελέῖηα νοΧχ οζεμίμς, αὐ- 
ἀλίο ἀἸραπηπια 280]. (φοραὶ ναϊςέ Ὁ οοηΓ) νοολ δι νόθην ἀπε (γ1- 
1αθδι πο Πποδη ει: ἴσορο ργαροπέίο, τ ὃς φῖς, οἷς οὐῇ9. ὸν οὉ14721. 

ΜΝ. γ8. Ἔκ διὸς 1 Ζουϊς (ς. οοἰμηεαι 5 Φου Ππηΐς εἰ ἸΠυς 
Ἡογηε Διὸς δι’ ἐτελείεο βελή " ἱππυῖξ αἀἰνίηα ῥγονιήθητία 
τλπέπ 1 1τπρεγίειαι ΒΟ ΊΔΠ15 σΟΉΠΠρΡΊΉΪΟ. 

Αὐσονιἧες 1 “"0ὅ)6ς (αὶ ὃς Αὐσόνεοι, ὃς Ῥοεξ. Αὐσον ες ἃ τος 
ὅϊο Αὐσονιδἰδ)ς᾽ Ῥγόρυῖς ΓΑ ρορυπ5 ὑγορα Εάγιαι Πυνίαπι, ΡΙη. 
1|ῦ. 3. (ρ΄ τ. νεῖ οὐθηξα 5 ΠΔ]Πα ογῶ, ὉΠ] ροίϊοα Μαρηλ υδοῖϊᾷ, 
πῇ (ταΐατε δίγοθο, ὃς τρία Ῥ.ηῖας. Π10..3. σαρ, Τὸ. “ΝΜ 0Ή 1721 1247, 
φιοί ἐλ οὐᾶπη αἰϊηϊς, ἐς ἀἠξίπηι ἰταάοῃβ, ΖΏΟΏΣ4),1 ΑΜ [02165 ἐδ5 

ὭΝΕΥΘ 



ΠΥ ΕΝ ΤΑΒΥα ὁ: 

ἤίδγδ 2 ΥἹΡιὶ 9. εχ Ἐιλίίο (ογέαῆθ οο πϊργδηΐεβ, νεῖ σοπέγα ᾿ αν Πὰς 
γεῖο Ῥαγές ρμεῦ ἰγηθοάδοοῆθη ΔυΐοηϊαΣ ποιηθη ἀηινονίας Τα τα σοιι- 
ταπηϊοαξαη}. 

Υ. 80. ἐῤῥῥζωαι Ιιουοορείγαῃι υἤείπγαηη Τα] ῥγοιποπίο- 
αἴσηι 1ἢ δίοιίο ἔτεΐο Πίαπῃ αἱἕ, σιλῇ γαάίοίδμς τὑὲ [Πχῖ:, Μεία- 
Ῥίον δ ἀγθογῖθι5 ἀπιέζα, [{π ΒΟ ΠΠη1158 ὙΖΗΥ ΝῊ γΠΟΉΕΘΉῈ ὉΤῈ Σογ- 
74: οὐμέϊημάγ6 Ὁοἰ 178 Ῥοηδέγ 0 γαγῖ, "ἩΠ ργοξμηϊς γϑ Π{}6-- 
ενμς σχεογάργο γασῆσος {ππά4ς Ὀθέαγθέμγ, ολρ. 41. 8:10} Μρέα- 
ῬΠογα μον (ει ῥίαημεας γιοηΐπ ἀΙ απο ἀρροῖαΕ ὈΙΟτΥ Πτ15, 
γοοδ ΑὉ ἀπιπΊΑ 115 ἐγαηΠλία. ΓΠορθ μος ἀυΐεπλ ἐγοέηηι εἰς, ἴξα 
ΤΩΔτΙς5 ΠρΊ 15, ἃ πείρω ἐκάη {δ0, ααϊα ὈΓΟΥ 5 101 ἐγα]θίξαβ ς ππάδ 
οϊπηπαξινατη πορθ μὲς ἐθηΠ6 ἔγΘΈΠ9]. 

Υ. 833. Τυρ(ωΐ.6-] Οὐιοά ὅς 1 λεηῖς ἐηξογμρ, ὃς ΤΡΗΓΟΝ1 5 
εὶς εηἰπὶ Τγγγβογιὲ (ἃ Ὀοϊοηΐα ἃ Τγάϊα, χαοάλπη ΤύΎγΡοηο 
ὅποο, εο ἀεάιιόϊα) 41 [ ληἴ5 ΤΡΗ(οἱ ὃς Εενπμίο1, δίγαθ. 8. 5. 
᾿Ψ, 84. αὐτὰρ ἔπειτα 1 Πίάοιη. ἐεγηηηῖς. ϑιοα τη πιάτα Πηϊέ 

δίγαῦο Ὁ. 2. τ ἃ 810 114 οτέαι νογίιφ αὐ Ογοίδῃι πΐαιις ργοάτιοα- 
ἕαν, (1. δά ργοπιοηίογίαιη, Κειὰ μέτωπον ἢ ταθυιάίδπι νοῦίι5 δά 
Ῥοῇγηιη) 810 118: φγοπιοηζογιαμη, ϑεριοηίειοηοιη νοῦία5 δ Τρ γ-᾿ 
πὶ [4115 ργοιποηΐ. ὃς πιο πἀνενγίαηγ Εριειμη. Ῥαΐβ ἵδῃηθη 
Ε.. τηλυῖβ ᾿ηΐεν ΓΑ] ταιτὶ ὅς (αταροίαια ( ρυασοριδ πα (σγαοιῃ 
Ῥιοχίπηα ; ΠηΠῚ 4 ΠζΑΙΙατα. ΠΠπ|{, “1ηθ»:τπρ»Σ πιάτο σθαι ληη 
γοσδέιν} 7η14γ6 101 μη2 οἴϊατη ἀϊόξαμπη. : ἀπο Τλισδηι5 ἐς ΠϊππΊο 
Οουηΐμιίατο, 

[ἰ ΕΟΥΥά γοοθαε, 
᾿ Ἰομέμηι “Ἔσαο ξγ ΉσΟΡ Ἠιάγ6 
ἴππο (πλῖγτα ποπιίηιιλ σοηξαΠοηθ) αἰαὶ ἐοέπτα ΠΠπ|4 πιατο χιοί 
ἢϊς θ:ομίμν ἀϊοιξας, ὃς ροίζοα “ἀγἱαεομ,ι, ἰἰσεΐ ΠΉΙΠΠ5. ῬΓΌΡΓΙΕ 
ἀϊέζυμι, νἱάδ ἴῃ νεγί, οα. Ιορζμη νοσατιηΐ : Οτ]α8 ραγίθβ. οοΉ [{- 
{ποραπέ ϑ:ο ππὶ ταῦθ 484 δ1Ο ΠΑ Πα, Ογεσαμι απ Οὐθέαπι : 
ΟΥαοὶ ΙογΖμγι ἀἠυϊάμρηε 1,2 81ομίμγα 5 Ογθείομηι αὖ ταζμἰς, Ῥ]η. 
1Ὁ..4. σα ρ. 11. Ι0Ή21|721 ψετὸ τηάτὸ (πὲ [απ πὶ ἄς 10 ργαξογεαηι) 
ΟΔΙΙΖῸΙ αὖ Ιοπ6 ργάοπε, χαὶ ἴδ] ριγαξίσαιτι οχεγοπεῖέ, ἤς ἀϊόξιμηλ 
ξεγυπε: ργοθδθι!οῦ νεῖο εἰς ἀούι πηι ΜΟΙ ΤΙ ἐξηϊθηξια, 481 40 
Ἰορμῆδμς ἀςοο 15 ἤο ἀϊόξιπι αγοιγαΐαν, ἦς ΟτΥιρίης 140]. "Ὁ. σᾶρ. 18. 
ας [δηΐεηξία ἱπάς σοπἢνπηαίας, σπορὰ “ρα 614, ἴδια ΠτΟΓΑ]Ὶς 
Βυ]5 ΠΊΑΓΙ5 ἐγαύζας, οἷϊηγ δ Ιομδης ἱποοϊθγοίαν, είξα ϑέγα θΟΠ6 
Πῦ. 8. ὃς της Ιοητα πυποπραγοΐίαν; Παῖθιι5 Ρροΐζοα αὖ ΑοΠαῖβ ρα - 
ἢς, τῇ “οβαΐαγη ΟΠ οη πλδεδίΠ1, 
᾿ ΨΥ. 85. ἔνρϑεν } Γυΐογίμς (τὰ Δυβγαπι ίς.) νι. 1ὴ γεγΐ, 2ο. οἷν 
“ἂν 77, ὃς ἔρᾳ ἐογγ,. δαἀάϊξα ῬαγΈΙΟΠΪΑ ἸΟΟΔΙ 98. , 
ΨΥ 88. Παρ θ᾽ ἱερίω) Τύρτιυνα} Ῥορξίοα Ἰισοπέϊα ργοπιοηζουιαπη 
Κριὰ μέτωπον Ἰαχία Πᾶς αρθ65 απ ἀϊοιε, παρὰ τη οαάσηη τηΐΐ4. π- 
᾿τπὴ εἰΐδέ, ΔΠΟΖῺΐ αὐ 1ΠΠ|5 (λε15 ἀΠΠπζαπα ; πΠΠ1 τπησαζαν κριῷ μέτω- 
πον, αἱ ἃς Ὀτδε5 1τ{Ὧ5, Δα πιογιἀϊοπαῖα ᾿πκΏ]α Ἰαξτ|5 νεῦρεγθ. Οὐγ- 

ἐγγιῖ νετο (4μπαμι (ΘογίγΠαπὴ Γ ΔΕΙηΪ νοσοῦα ΠΛΆΪ πη) (πογα οριΠε- 
ἴοῃ ἀὐάϊε, γε} γηαση ΠἼ ηρη1 οἿα5 ἱπηαθηθ8, Ἡομλου τηοξο, ἀραὶ 
ΕΝ 3 αμπέῃ 
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, 5. 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΙ 5. 

4πθη1 ἱδὸν ργο 7πασηο χυαπάοαιιε ροπίξατ : νεὶ χυρᾷ Ἰονείη τής 
νἱοΐῃο τηοηΐε 1ἀα παίξῃ ππΠξ, εππηᾳας Ἐπνοραπὶ ταρίϑπῃ, 
(οι παπῚ φάνεχιδ ἐογδέπγ, ὙἹάς δ0]1η. σαρ. 17. ἢ 

Φαιςὸν 1 ἘρἰπλεπΙ 415 ραΐεῖατι, 4αληι ἃ (σογίγηϊἷ5, φα δι νίοῖ το 
τ ἔτ, ἀϊγερίδν Πα ς γείεγε δίγαθο 110. το. Ἰάεο ἃ Ῥέοΐβηγδοο 
ποὴ πηεπιογαΐας, Ἐκ 20. {τλ1Π15 ἃ τπαγὶ ἀΠταθαΐ, 1΄εο ἡπαρώτιοθαο, 
γοσαΐ δυζζον. συοά πο ῬΎΟΥ 5 παυϊτπηα οἰδέ. ' 

Υ. 89. «ὥρφυγίζεσω } οομἰς γοῤγαθηεάης., ἢ 4015 ργοσα! τηξα- 
εδίαῦ; αὐγὴ δηΐπι, 4886 Ῥγορτία ἐμοθν Πρηϊβοαέ, Δ σαλπάο ρτὸ 
οομίο ρομίταν, (Πουξ ἐμηγῖοῦι ἀρ 1. ΔΕ]1Π05} πὸ χοκθηυμολίθθ αὐ γὸὶς» 
εἰαπίος ῥαύονις οοπίος. το. τῇ ΑΙδχ. 

ν΄. ο». Κῶϑεν δύ ἐυρυυϑέισα] Τχέα Ταργρίαπι ργοπποηίου. ἕλος 
ἴπηὲ “ἀγίκαεολ ἤπια, . αὐ “ἀγ14 ῬΙσθΩι 1η [4114 οἰντζαῖθ, γε], τξ 
ῬΙΙΩΪΟ Ρἰδοθί, αὐ Δεγίᾳ ορρίάο δὰ Ῥαήϊ οἵξτία, πολ ἰόν, (χαοά 
ὅς αγὸ [ἤρογπ, πτὶ Τ γγπεπατη ηἤογηηι, ἃ Πα τεηροζτα [{Δ- 
1155, 1 Έη15 ἀϊοϊειγ.) Οαπὴ Ἰρίεαν 161 πηακῖπγας Πηπ5 Πυ]015 ΔΩ ΡΊΌΠΙα᾽ 
ἤηξ, τπιοχ ἀπ λέατας ᾿π4ε αἀ Βογεδηὶ ργοργεάιςηγ, ἀείπάθ νεγίας 
μυχὸν» πος εἰὲ τἰρτρη7} ὙΘοο []ΠΠγ7ι, το ρὶβ δὰ Οσσαίαγη νεΡρΡΊΕ. 

ν. 94. Ἥν Ζ καὶ Ἰονίί) “ἀγ]αρίσινι. βηπηι ᾿ς αἴδεις Πιοηγ- 
ἤιτι5 10.112} δἴίαμη αἴοὶ (ε απὸ ποιηΐηθ, ἤπαΐ οαπὶ πλαγῚ ἃ 400 
ΡΓΟΟΙΕ σοπηπηπηῖ, τποάο ἀϊόξαπι ἴῃ νευί 8.) ὅς εο φυάθηη ποιῃϊ- 
Π6 (οΐὰ5 ἤητ5, Αὐγίαείοιις νυσο ἀϊόξις, ἃ ριοῖ5 σσαοῖβ πθη- 
ππραξαγ : Ροίξεα νεῦο ῥγίμπα ἰδαξαμι ΠπῈ8. ΠῈ]}}18 ραγ5, Ἰηΐου ΓΔ 06 5 
(11. ὃς (ὐαγραπυπὶ πιοηΐεπγ, Ἰοηΐας5 Πητι5 Πα Ια 5 οἷς : τα ΠῚ 
πΐχις αὐ μυχὸν Αὐἀτιαίοι5 Πητ5 ( νἱἀθ δίγδῦ. "Ὁ. 7. ὅς Ῥίοὶ. 11}. ὩΣ 
ΟΔΡ. 1.) ταπάφιη {80 πηρεῦο Ἀοπίαπο ΑρυΙ ΔΈΟΙ ποιθη αξ Βομηδ- 
15 [Ἀγ Παγτ5, τοΐαπι Ππππ Οσσαρανιέ, τε ἀείποερς 4π| ἀδ ἸΟηϊο 
ἤπα (ογΙθογθηΐο δα ΡΓῸ Ρατές Αὐτγιδέιοι μαθεγεηΐ : τξὰ δίγαῦο 1.7. 
ὍὋὍ ἸόνιΘ᾽ κόλσθ- μέρΘ- δὶ 5 νὸν ᾿Αδείς λεγρνᾶμε. Ιομῖμς τις 
)αγς: οὲ γιαγῖς ψηοα γμης 4 ἰγ1 4:10 μγ) ΑἸΟΊ ΕΗΥ 5 ὨΟΠΊΙΠΕΠῚ ΠΊΕ- 
(αἰ ἸΟΠοΠῚ γϑοξης ἰαόζαπη πππθπ5 : ααοὰ ΠὐγῸ ἐδρέϊπτο πλδη δ ἔ1ι5 
ἀδοίαγαί, 001 ἦδ Ἰοηῖο ἤἥπι: Ιοψαμπέι5, ἤπδοο νεγῦᾳ Πιθ]πησίέ, σῷ 

φῶτα μέρες ὃ ϑωλάώτη]ης ὕνομιῳ τῶ τ᾽ ἔςσινγ ὃ σι ᾿Αδείας ἃ ἐντὸς 
εἰόχει τὰ μυχϑν» νυωὶ ἢ γχἡ ἃ συμπάσης. Νον!πίηιο νερὸ Αὐνια- 

ἢ ἘΙΟΙ ΠΊαΓΙ5 ΠΟΙΏΘΗ δαπη Θχίγα πππη δχίθηξιηπη τα πὸ δια τ Π14- 

τὸ (φιοά ἐοΐτπλ, ἁπξ εχ ὉΠ ουιπι {επίεῃξια 6}1|5. ραγβθ, αὉ ΤΌΠΩΝ {- 
1115 (ἀποιῦι5 ρεῦ σγζοῖῷ ογάῖη ργοάαζζα, Τοπιὰπ εἰαισι ΠγαγῈ ἃ ν6- 
ἐὐτῖθιῖ5 σγάοῖβ ἀϊσεσαίαγ ; νιἄε τη νοῦ 84.) τὰ Αάγιαρ ποηλθη τΟἴ 
ττληῇτεξῖ : αιοΐ ποπηεη εἰ ἃ Ῥίοϊεπγχαο, ὅς αἰτἰς τεσεπέογιθιις. {γ1- 
Ὀιμέ Ζαιθι5 σοπίοηφε ΟΥἹ "59 Πτατα ρεῦ ΄υοά ἰρίε αὐ ατθς Ἀοπηα 
Οτγαοίαῃη νοῦ ἤις πανίραντε Αάνιαπη νοοδης, ΤΠ. Ὁ. 1. ἘΠΕΡ. το; 

δογΖρθΉ  ογ γηθ 11 ς Δάγ14 υἱάτὲ αφηῖς. 
Ν. ος. ἠπείρες οἱ ρα γε2)  Οοηείκομεος ογηξῖ δε, νουτ ϑέερῃα- 

68; Οὁπιιταίσα!ς ἴλης, ποίζιο ἐπ 4πὸ ἔαπο [πηΐι ἀἰοὶ ΡοΙ͂ϊΕ 
αὐὰ5 ΓΟρΊΟΠ 65 ἃ »ηάγτ ος ὀγπξέαγί. Μιάδίαν ροΐ5 ὈΪΟΏΥ Πι8 
ἤς ἱ νοῦς αἰπεραγεῖ), αὐ νοςς’ ἀφικέῶζ Ῥοείδς. ἘΠῚ ἰοίεπέ, πὲ 

ἀφίξεῖ Ἴλιον ἱφίω, ΠΙιαά, 6, (φίοά ὃς ΨΙΡΡΊΠι ἱπγιίδέαν 
1η 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΜΛΥΙΤΙ 9. 39 

ἴῃ γοῦῦ εἰρυμογο; Ὠθοθπεε ἰοοος ἰφέο5-----ὶ Ἠΐς ὠφικέῶτ Πρ- 

ηἰῆολέ φοσοάεγε “ὦ αἰέφμΐά, Ἰΐα αἱ ρυαροίπτιοης ὑπὸ τπηπιατιῖν τοῦς 

γΐηιι8 ἃ 40, τευ ΠΊΠι18 γΕΓῸ αὦ αεπι πη δοσυίαέινο νογῦο (δ }1- 

οἷαίαν, ῥοῦ εἴ ΠΠρῆπ ρυσροἢεοηῖς εἰς, ὀπὴν» ν6] σεύς. 510 Διοσεὶς 

ἡπείρες ἀπτῇρἀγέαι ᾿ὰς νεγίοεπάσπτμη εξ Εα' [ὃ εγμζίαε (φαυας ἶο. 

αὐιΐ ἐΠαϑξι5) ἐηὲ ἀμάς σορεϊηθηξος. ΜΕ [ογίαῆς Ιοσοπάμιπι εἰς ἡ- 

πείρας ἐτβραὕγέει, πποά πιδηϊε τι5 Πρπι πολι ἐγμξέαε 4 οο»:- 

ΟΖ ΊηΘΉ 65 5 ἘΈ ἐπέρχομαι ἢρηϊβολέ “άυφηῖο, ποοθάο «4, χοσυίαξ!- 

Πγαπη τοροης, πὲ ὠγελν δ᾽ ἐπελόσομω ἤδὲ βοτῆρας» Οὐγ{ ὁ. 

Υ. 97. Δοηματίη δ᾽ ἐφύ δεν] το (επί δαὐγραεία (ἃ ὨΔ1- 

ταϊπίο ρυϊπιλγῖα ατθα ἢσ νοσαξα) αἰσαξιν (πργα Π νυ] 4θη: εἴς, μα 

(λοῖα οοηαί, ΑἰΠ5 φαϊάειι ΠΙγτῖβ [αΐς Γαπηϊέαν, πξ ἃ (εγαι- 

ηἶϊς τιοπέβδυς φὦ υἱείπυαιι Αάἀτίδειοι πχατῖβ γοσοιπι ἐχτεηάδέμ!, 

Τἰδυτηΐαπα, Παϊπταϊίαπι, ὃς πονᾶς Μαοδάοηϊος ραγίει οοιηρτεμεη- 

ἄεης, τ νἱάεγα Προς ἀρπά ϑέγαροποπι ΠΡ. 6, ὃς 7. 411Π|5 γι 18 

ΡΓῸ Βυΐας ραγίθ, τῆϑθο Πᾶς, πΊ 60 1. ΒΠΩΙα5. Π|0.. 2. Παρ. 21. 

ΠΙγΙἀϊ5 ποπηεη {ἰθαγηΐας (011 τεϊθαϊε: Ῥεοϊειηᾶς [10..2. ορ. 17: 

1 ἰδυγηίδηα ὃς αἰ πγαξίαπι [Ὁ δο ποηηίης οοιηρ  οὐξίξαγ ; Ὀίσηγ- 

Πυς γετο οοπηπηΐ το ποιαϊπς 1Π4π Π γε 15. Ῥαγίεηγ ῬΈΘμ]1- 

οΥϊτον ἀεῆρηαί, 4ιῖ5, 4π14 Μαςθάοηιϊδιι5 ΡάΡαΙΕ, Μαοεάοηιϊς ρατϑ 

Ῥιοίεμασο ἃς τϑοθηξίουθις ρου ίχας Πα θέα. 1[ἰοοὲ ΠΙγγίοαβ ρθηζεβ 

ΘΑ ἱποοίαϊηδ ϑέγαδο 110. 7. ὅς 411| ἐεἰξεπέαν. Ἐδριοποι ἤδης, 

ας ἃ Παϊπηδέῖα δὰ Οεύδιπιο5. πΊοηΐεϑ οχίεηάιεαγ, Ρεοι]παγιξοῦ ἃ 

Ῥιοηγῆο ΠΙγυϊάεπη γοσαγί, νεγίηπι 338. ὃς (εααεηΐες οι πος 

ἴοοο σοηΐειοπάο, πιδηϊθῖῖο οοηΐξασιε. Βοέξς τρίτα Πισ᾿ νους 

{φύα, νοοὲ μίεγᾳ αὐάϊέα, ἐχρισας Ηςη. ϑέερηδημβ : [δη[15 ΘΏ1ΠῚ 

εἶ, φιοά βγες “ἀγίκεϊοῖ ἔάποος ἐπργθάϊεη ἃ ἀρχέγα εἰ Πἰγγῖς 

ῥιο Μασοάομίοα, πἰεγα σογο εὲ [γα για 1α, 

Ἐνυδηίων 1 Ἐνύω, Βειίομα, ΒΕ] ἀεά: τπάο ᾽Ενυάλε  Μαγ::, 

ἃς αὐούῖινε Μαγεῖις, δοίϊζοοίας, ηπαῖε5 ημίάοπι Παϊπιαῖα8 Ἀομπα- 

ὨΪ οχρεγί, ϑέγαδ. ε..7. 
Υ. οβ. ὐρφπέη)αἼωι 1 πέν)α]αι, Ῥεῖ ἰγποορθῃ ὑγὸ πεπέταςοι» 

εἰς 3. ρυσέ. μα ἃ γογθο πετάω νεῖ πετάζω, ἐπχεεηάο. 

ἀσσε]θ- Ἰδιμός 1 Πρηρες ῥγορτία ἕεγγα δηριμῖα εἰξ τηΐον ὅπο 

τραῦῖα, γροπιηίαίαμη, (4088 (γα οῖβ χερῥόγησ 9) ΠΟΠΕΠΕΠΕΙ Δ4ηΠ6- 

᾿ἐΐεηθ, 4115 εἰς {{π͵πηπ5 ον πε ίλοιι5: ἢΐς ΨΕΓΟ, χα] αλχεήςκθῶ 4» 

ῬΙῸ πρᾶσπο ἕεγγα ἐραξίο απο ἃ πηαγὶ ἕεγο δαγθιτατ, τὲ πὲ τη ἴτας 

Ρεπίηίαϊα, αἱαγραξαγ : τᾷθο τὲ ἀμπτηραδίαν ΔὉ {ππππιο ρτορτῖε ας 

ϊο, εριἐπεΐίοη ἄσσε θ. 2νηρεθηζις δαάϊτατ, ηαοὰ οοπηροηίξαν 4Ὁ 

ἐ ῥγίυσε. ὃς ἴστω, Ῥοεΐ, ργῸ ἔπω, ἀοο, τΐ Ἰδὼ ῬῸ ἔχων ἃς ῇῃ 

ἴσας, ἐφηέμς μὲ φμαηξης πὲ ΘαρΥϊ)γιὴ τ01 βοΠ]:. 

Υ τοῦ, ᾿Αδϑοιασδε πληθέσῃ ) Ἄοος. πληθόσῃ (48: ἃ ϑίερῃαπο 

τεἀάϊευς φάυοπεηέο, σοτηπηοᾶς δαξεπὶ νεγίι ροΐοίς οαηρά σης) 

πίτυς Πα] 5 τπηατῖς Πρηϊβολίαν, ( αὶ χυϊάοπι αὐ Ποὺ γέγθο πλήϑω» 

“λήμη ὃς πλημμυεὶς ἀϊοϊξατ.) Νες ἐξίλεγε εἃ ΥΟΧ αὐάϊευγ, σαῃῖ 

ταδχίτηο φοίτα, Οὐδαπὶ ἴῃ πιούοπ, ἰο ας Πίσ Ππ15. ἸηΓΕΓ ΟΠΊΠΕΞ 

ταδγῖβ ἱπίερηὶ ραγίος αϑηοίαζαν, (είτε δίγαθοπε ἰἰ. 5. υρᾶε ἀρυ 

Ἠογλιίαγη, [γαοηη του Δ Αγ14. Γ Υ. 102. 

γ1 



40 ΟσΟΜΜΈΕΝΤΑΆἍΝΤΙΤΙ 8. 

Ὑν: Τοῦ. Τυρ(ωὴ ξέφυξον 1 Νοῦ αὐϊάειτι οχοζξο δὰ ΠῸς νοηΐοϑ, 
ἢδο ππατία [ρεύξαης ; (πὰ Ἔγτγποησπι αυϊάεπι αὐ Οὐοαβν ἰγγῥογο 

γ11521 εἴς, Αἀγίαείοιμι αὐ Ογέηρι αἰ ἐυετμ, δισαίατη αὐ ΜΜογζάΐονρε, 

γεγριε: ὃς Ῥοείξ, οαπὶ νεΐσο αὐσέποι ἑαπίατι νοι ΐοβ. ΠΕ ΠλεγΔη- 

ἐεξ, τὰ πασίπον οαὉ}} σαγά πος, σαϊσηυ]ὰ 1065. νἹοῖηππα Εἰς δα μο5 
τόξεγιηί, ἵγρέογος (παῦε ῬΠΏμι5 ΠὉ.. 2. Παρ. 47.) ΦΗΔΊΈΜΟΥ ἐ4η- 

ἐπηὶ [(ὀγυάυεγο, Ρεγ τοϊτάοηι ἩΠΗ ἢ βάΥΎο:, [ρομέα αἐ4ς οὗίο π6-- 

“2Ω7ι,. ῬΥΟΧΊΡΗΣΣ γη6 4124 ΤΉΓΟΥ ἩΪΥΔΉΙΦΗΘ ὙΑ110 ΡίάΟΗ1Ε 5 1. στ]; 

τί οὐ ἷῃ πηϊνεγῆιηαν πατηδγαρεηῖ. ΤΥυραᾶπι τηθόππι γεπίογηι; 

ἃς μίδραγιτα σοοἶ παπάς ἔριγαηῖ, ἢ []1ΟΠ.1}15. γᾶν. 

τοίαησδασι γοο Ρορέάε, σασίπον ἰαηξαηλ. νεηΐοβ ΠΠΠΊΕΓΔη 65, 

᾿ρος Επγπιη, ΧΟ ΡΡγΥ ΜΝ.) Βογοαῦι, ἸΝΟΓΗΠ ΠΟΙΆΙΠΑΓΕ ; τυξ ΕΝΤΥΗΣ 

Πἴ νεμΐα Οὐ λας, Βογθας δορεσμιτοη ας : αθ0 ἰτηΐα Ευγας 
ῃἰς 



Ι ΟΟΜΜΕΝτΑκι.. ὁ 
Τ Ὡς {ππιοπάτ5, (ἢ εὐἴτι Ἐπτι5 ρίῸ ΨΏΪΕΠΓΠΟ Παπηογδέιιγ, πΊαγῈ 851- 
Τ εὐταμι Ροίϊ5 41ΔΠῚ Αὐγιαίοιπα. αὖ Πα Ἐπταπα (ρεέϊαγεί. ) Τίὰ 

Τ Ονιάπι5 Μείδηι. 1}. 1. ὃς γε. ΠΡ. τ. 
τ Ναηι γηιοάσ ῥήγβηγοο οἵγε; σαῤὶξ Ἐπγης αὖ ΟΥ̓ΗΙ, 
τὴ ΝηΙς Ζορῥγγας (εγο Κείρεγε της ἀ46}, 
᾿ ΝΝμηο σοίταμς βοοα Βογθάς ὑκοοξαξμγ αὖ Αγζίο, 

Ὶ ΠΝο ΝΝοίτις φάνογία ρῥγαίζα ἔγοπέρ ροΥΣέ. 
Ὑ. 1ο3. ὑφ᾽ Ξιχελὴς) Νοίαι ῃῖς Ἐπ αίῃτυ5 ἃ ὈΙοηΥ ΠΟ ἀἸοΣ 

ζπαγο 1ἰδγουπι («οί Αἰήζγαίεπη 810 1Π155 ραγέθηι ΑἸΠπ1ξ, ὅς 1π4ε δα 
τη πξγάτη 1168 νΕγΠ]5 Αὐβἔγαπι τεηθ 10) (ρον 81. 11Π14:1 εἴς: τπ- 

ἐς οΟΙΠρὶε Αὐηενα! Πα παπάοηιε αὉ ἐο ἀἴοι Βδγεα δι15 [ΠΡΕΓΊΟΓᾺ Ὡ 

᾿αοά αυάοπι νοταπι, Γο ὦ πο ααδέξηι5 Αὐήξγαϊα, [εἀ ΔΠαπΟ ΔΠ0 
τείρείξιι ; παιὴ Πίος ὑφ᾽ (Ὡρεν. ρτὸ πίεγα [υρηεπάππι, πΌΠῸ τοίρε- 

ἴξυ αὐ σαὐἶ ρίαρατα ΒΈΡιτο, (δὰ ἐαπέυπη πὰ ογάϊπεπι (110 Ργορτος 
{π|εαγ΄ ; απο τὰ πΐταψυς Ππρυα πεηοηβ, τὲ ὑπξρ᾽ πὸ ἐσκαμμᾶδω 
πηδᾷαν, ἰηιθάς ἐγ 4} γος (ἰο ιγρ. 
ν ἢίφον Οαγαριάηεάς 85 Ἱπάος 
᾿ ῬγΟΥΈΥΟΡ 17 ΡΟΥ]ΗΡΙ τοπεπα τὸ 
ἴσια Ποὺ {επί φυαπόοητνο ΠΙΠῚ σεηϊέίγο {ππόξυτι τῇ ν. 138. 

ΠΡΙΌΡΑΡΙΠΙΓ. : ; 
ΤΠ εἴδιμα κορύοσων) Α κόρυς ξαίεά, ὃς Ῥεὲτ {γποοάοςῃθῃ “77,14 7:4:- 
Ὁ]5,. κορύοσεθος Ποη ταητπη ἀγηαγ  Πρηιβολί, ΨψεγιΗτ ΘΕᾺ ΠῚ ΟΥ77Σ 

ΦΡΡΟΓΗ ΣΥΥΜΘΥΕ,, ἰιξ ΑΥΓΩΔΙᾺΒ 1ὴ Βοίτεπι ταῖς : ἢς Πυέδιις ἀἰοϊξασ 

“δηὶ γῆα κορυύοσεδδι, 171 ἩΖΌΘΊΙ ΟἹ] ΤΉΈΡΘΕ1: ΓΟΥΤΊ, ΑΡΟΙ!. Ατρ. ἢὶς 
Ῥαγίίεν δόξίνε πῆατα Γἰργουπι ἀϊοίταν οἴδμα κορύοτειν, Πος εἰξ, 
πη Δ ΑΝ] ΟΙΘΉΓΕΥ ἴῃ ΘΥΓΕΙΓΩ ΤΑ ]ΟΓΕ ΠῚ 27,2): ΕΓ ΕγῈ 3 1ῃ 400 αὐ ς- 
ὙὝυΠῚ ατιο ϑγγέῖς αἠποίεαν τείρίσεγε ροζείξ. ΨΙά, τη γεγί. 1 97. 
ΠΝ. τοι. γον δλὴ Ἔνοτιν 1 ϑγγέες, ἀξ 4θαγπη ΠΟΠΊΠΟ ΠΊΟΧ 

Πϊοοίιν 1η νετί, 107. (πὶ Πηπ5 ἄπο ΓΙΌΥΟΪ πηαγῖ5, Πθάγιπὶ τη" 

τε νυ 

«κ᾿ 

} 

Ὁ οἰάτια ἀϊοίξηγ, ν. 4. 79.) (Οἰιοά γεῖο εῶθ, ΤΠΟΓΘ ἃΠΟΓΌΠῚ ΠΠΌΠΠΗ, 
Ἰπίγα ἴεγγα Δ δΙειπὶ Ἔχουγγαπί, σΠΔΠ 1η εἴπ ΓΘΠΉΠΠΩ (8 πηὴ- 
᾿τηϊξτεπέες, ᾿ΐης Π11 ρῃγαίεα, ἔσω Λιύύης, ὃς ἔνδον ξῦσα, Τοίῃ 
ΛΕΓΟ τηΔΓῚ5 τπηρϊτεγγαπεῖ ἰσέης “ἤγίοσηι [ρεξίλης δὰ ΚρυΡα υἱ- 
ὍΠ6 νἱοιϊηΐαη 1. 2ὑγομηῖ ἀΐχογο, Ῥίιη. 1. τ. ο, 5- 
ΟΝ. το7. δέχεσαι πλημμυφίσω 1 ϑγγεῖι5 χυάεια πίγασας αἴτι δ 
"Ποίξαν, οα 15 δος Πα ὃς τϑοθιϊα ἀγεπα ὅς σας ΠῸΠῚ ὩΡΡΕΡΙΈΕΓ, (υπήδ 
δῆγεος ἀἰέζας ἃ σύφω ἐγαρο, χυοὰ {Δ]14 δὰ ε ἐγαμεγεηξ ὅς σοηρε- 
Τεῖεπί ) ὃς Πίης πᾶνιθι5 ΡΟ] ΠῚ, πὲ 1η ὈΓΟΥ͂ΙΑ τρία ματο- 
της, δίγαῦ. Ὁ. 17. νά νεγ. 201. 
“τος. Ἐκ δ᾽ ὀρέων Σικελῶν 1 Αὐάνειτίε Πίος Ἐσυβλίηπι5. εχ 
ΠΡ ΟΠΥ ΠῚ γεγθῖ5 οοΙ σι ροῆξ, ππᾶγὲ χαρὰ ἱπίογ δι Πταῖτὶ ὃς Ογεΐδηη 

Ἰπίε ]αοεέ, ὃς δου απι ὥς Ογεξίοιπι ἀἰςὶ : ὥς τονεγα Ἰάοιτι ΓΕΓΠΏΙΏΤΙ5 
᾿ Ὁ(ΟΙΔΕΩΓΔΙ15᾽ ΠΊΑΓ15 ΟΥ̓ΟΤΙΟΙ ἢϊς σοπίεξταν φαΐ πιοῦο πηΔΓ15 ΘΙΟΌΪ ς 
ἐληζιπτι Ογεεϊσαπι τηᾶγα ὉΪτογῖα5 δὰ Οτιεπίεμη ροστιριξης, Πεπιρὲ 
"Ξὰ υἱαϊπγήτη, Οτίμπι νεγίῃς, Ογείδο ργοπιοηϊογίαπα. ϑεα σὰπη 
ΠΕΠΊΟ γοΐοταπι, αμοί (ςίλπη, Οτοιοιῃ μρᾶγο αὐ 8101 2π υίαας, 

Ἁ Οὐυκίμι 

0Γ πίηοσο αὐεγαϊος (οδάζγησιε ογεηίαδιουῦ, ν. 1 99. ππᾶξ ΠΠΟΣ ΄ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙΙ8. 
Ουολίπιι γευίας, ργοάιςαέ, {(Πσθέ πουηϊηα παγὶς Ογαίαπι αὐδιθηξίς 
Οἴδοῖ ναγα ρει ΠΊΠΟπογιηΐ, ἐείξε ΘΟ πο, σδρ. 17.} ναὶ Ὠϊσα γεραὶ 
05 (χιοά {αἰρίοου) πλεπάα {Ρε[ς, γεὶ ἴπ δύγογε ποη ἰενὶ νους 
ἐὰν Ὀίοηγ ἤιι5, ἄπππι οἴη ϑῖσαϊο πλαγα Ογθεσιπ σοπέαπάιε, φιοά 
4υϊάεπι τπϊειαπι {απηϊξ αὶ δοιαὶ ἀεἤηϊς, ὅς τοέαπι Οτεΐα, 
δερίεηξγιομαίς [χέιι5. αἰΐπεηθ, ἤϊης δά Ῥεϊοροηηείαπι ὃς Αἰεὶ 
οαπ ρου σι, Μγτγΐοο σοπέϊσιπισι, [δοαπάππη Ῥίοίοτη. "Ὁ. 21 
ΠΔΡ: 15,16, 17. ϑίγαϊο συ άεσι Μγτγίουπι υἵχας δὰ Ατεσαι ὅζς 
Αγρίαπι ὑγοάποθης, Ογεέϊοὶ ποπλθη 1Π1 (ὉΠ ραγέϊ σὰ Ὁ Ογείαπῃ 
Ῥτοχίπγς ἈΠ. ἐὐιϑαογα ν!άεέιγ, Ἐπ Ἐγαΐοπἤοηες ᾿ρίδ (εχ χυσ 
Δαζξογεπ ποίἴγιαπ. ΡΓ τίη {πη ρΠΠ6 ῥΙεγίψας σεπίδηξ ) ἃ 8104, 
4 Ογεδίαπι αἰσας παρὸ διοα απ ἀρρο δέ, ΔῸ εα Οτεξσαση, (οτδ 
ῬΙΠηῖο [10.3. οἀρ. 5. δὰ πΓ6 ππης ποάαηα (Οἰντ Οσορογίαμς: Εἰ 
7ηοηεῖδης δίομίς (μα α16) δος εἰς, αὶ βρίφης δ1οη γμαγῖς, ἃ γτος 
τηοηΐουο οσοϊἀεηξαῖ! Ογεΐῷ. Α φαθὰς Γδουπάλ Ἐπ ταξμϊ οοη 
Ἰούξαγα ποη πιαϊίαπλ ΔὈΙΠἸέ, ἀπάς ἢἰς {πὰ ἐχοεγρπέ, Ῥεγρίαοε- 
τεῖ ΠΉΠΙ (,π6 ἢδες ἱπίεγργείδειο, ἢ τ 510} πλατῖ5 βπῖς οἷς οσοῖ- 
ἀεπία!ε Ογεΐας ργοπηοπίουί πη, ἱξα ὃς 510.}} πηοπΐεβ 8Π|7.] 101 ο- 
ἔϊτεπϊ! ροῆξηξ ; διοχαὶ ρυγραξίς δανδι5 ἄστατη φυϊδάληι ΟπδδΙέ, 
ΘΙΟΌΪΝ πηαγῖς τεγηπαπη 7πχέα Ογδίαπι δ :ομίος γμορεος ἀϊοῖ. 564. 
Ἐξ οπΠῈ {ἐη{1, αποπὶ ἢὶς τεζξς ἀεργεμεηάϊέ, νεγῦᾳ δξϊλλ σοηγὸς 
τιδηΐ, πο ἱεσεηάτπι ςεηίδο. 

Ἔκ σι ὕρων Σεκελᾷ Κρήτης ὠνωπέσγωτω οἵ δίριως 
ΔΑ βηίδμς ϑδιομί, ΟΥΘΕΙΟΗῈ γη4γ6 Θχεθη Ηγ. ἐξ 

ΝΟΊΙΟ. χῴρίυνε] Καρίωον, σαρηξ, τπείδρῃουῖος ργο βγογομο 
γ10, αἱροίε ἴοοο {πρὲῦ αἰϊα επηθηΐθ, υἱαγραΐαγ, Πουξ οάϊο 1Π 
ἔπρ 5 νῈ]σατθας αἱὰ νεηϊξ : ὑπάρ (σδοργαρηϊ Οαρμὲ Οἱγηάδ, 
Οαρηξ θομ [ῥε1, ὅχο. ηπαῇ Τιαξίπε, ἀΐσεγο φαάεηξ. ν 

Υ.113. Ἰσωαρικᾷ Βορξο)] ΠΡμαγῖομρι, ἱηηα1 Ἐπ  αΐτι195, ΡΥ 
ΤΡγαοῖο αἰχῖέ, Τήππατιια επίπὶ ΤἬγδοϊα ατὸς, (φαοά χα οπη γΕΓΕΠῚ 5 
αἴ σοἰεθυῖοῦ πηρθηβ σορποηηϊηϊς :} δά! Οερογπιι5, Ουβοῖς γα 
8.115 Βογθᾶῃη ΠιδοαΠ. ΔΡρο Ϊατθ, χαρά εχ εὰ γερίοπε 1ρῇς ἔρί- 
τοί, ηθο Ῥοεξέαβ γε Ποιέ τη {8 εἰς, (δὰ τξ νυΐρσο νἱἀείαν, ἀείοις 
Ὅεγε. Οὐἴδιι5 νειδ5 ἱπηπεγο νι θέν, Βογεαπλ γθύξα ααϊάεη 
ὙΠ ιδοῖα τὴ (σγδοίαπι ἔρίγαγο, ἰάθο 101 νυρσο ΤΗγδοίαπη αἰοὶ ; Ῥα- 
εἴ φαΐεπΊ εριΠπεΐοῃ νπΐσο (πγαοῖα ἔπ Παγα δά 4114 Ιοσα 4ι- 
δι15 ΠΎΪΠι15 σοηνθηϊέ Πΐσ ἐγδηθίογγα, πὲ νυΐσι5 γοσεθ αθι15 τππῸ 
ἴῃ Ιοοο αἥπενιέ, εξίαπι 1181 πης ἀεϊεόζαι πὔιγραγὸ ἰοϊεί. Ηἰσ 
σοπΊ ΠΟ ἤΠηγι1ς5 εἰς (δη[ι5 41 εχ γερῖς 1{π|5 οἰοὶ ροίεις, αι188 
ΔἰΠπ4 αιΠΔ44π| ΤΌπατε νἱἀεπέιν, ἂς ἢ ναΐριις Οταοίας ἐγγαγεῖ Βο- 
τότ ΤἬγαοίιπγ νοσαπάο. ϑεά χαλπλν58, ἢ ὈίοηΥ 5. ἄς Βογβᾶ 
ΡΓΟρεΙς ἀϊέϊο ἢϊο τηξο Πσαΐαν, ἔλα ἰοσσαι μαθετα ροιηΐ, τγεώδα 
ΕΠΙΠῚ νοῦς (στδοοίαη, ποὸπ δαίειι γογίαβ ΖΕ ργρίμιπι φαΐ ΡῬΠα- 
ὨΙΟΙΙΠῚ τηλτῈ ἃ ΤἬγδοϊα {ριγδὲ Βοιοᾷ ργοργία ἀϊόξιις, 401 ἃ ΟΑΓ- 
ἴπα δερίοηξιοηῖς ποηηϊῃ!}!} γογίι5 οὐξασι ἀθοϊπας, ἤνθ ἰς ἱπίο 
ΘΑΐαΓ 601 Ὁ ἰρίο χα ἔρίγαξ ἢ Ἔρὸ ἴφπιθη θην ἤτ ποπ 48 
Βογοᾶ ῥγοργῖς ἀιζξο ἢἰς ἰοχαμέαπηι ἰεπέῖο, [δ ποηπιίηβ Βογεα νεη- 

{6 

Θυς. 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΊΓΙ 5. 

ἔπι (ἐρίεπέγοπαίει σοπῇιι5 ποίαῆξ, νἱάς νεγί. το. ἀείηάς δά- 

ἀϊίο ἐρι{πείο Ἰσμαεφικᾷ ἔρεοί 18 γεπέσπη Πτππὶ ἀεπρπαῆς, συ 
5) Ταγαοία Θεοκχίας, ὃς ἃ δέγγγηοης Τἤγδοια Πανίο χρυ μονίας 
ἀϊσξαγ, 411 ραυ]απη ἃ ϑερέεηϊγιοης νεγίι5 Οὐσαίαπη νογρὶς, ἃς 
τούζα δάἀνεγίτι5 οοπῆηϊα ῬἤοπηιοΙ ὃς ΚΕ ΡΥΡΕΙ ρεϊαρὶ ἃ ΤἭγδοια ἔρ1- 
ταΐ, ππδ σοπίγαγι5 οἱ νεηξι5 Ρβαμίοῖμς εἰατη ἀἸοΙ αν : ΠοσΊη1- 
Ρι15 Πί5 [ογίδδ ἃ ΒΠοάϊ5, Τοηΐδιι5, δξ 4115 (σγαοὶς 411 1ηξα:"- 
ποοόϊο ἀεριηΐξ ἱπηροῇί5. δῖ. ργοργις Ιοχιοίαν ὈΙΟΠγ τ15, Πεσ 
Ο)1}5. εγίε δά Ππὼ σερουίηι ἤσρεγο, δάἀάογε Ῥοδίαπι ὀρῶν φυσε- 
οὖν]... χιοά Βογοας ὁ σαγαΐηο δοριθηευἱοηῖς 10. Πρ γα, μαδί- 
ξαϑ; δ» γοξία, ἰὰ εἴς, πη ο εἰώηπουθ ἔουγ 1γηροαάίθητε [ῥέγοέ, ταξ 
ἃ ΟΕ] ΠΟ ποίαί. 9: χυϊά τξὰ γδῖο ναοί, ψαϊάηι Βογθᾶβ 1 αυδ11.α 
Ψὶ5 4[12πῈ ΠΑ ΙΓ 15. ρατίομη απ ἃς ἴῃ Πᾶς ΠΊαΓΙα γεζξα ἤριγατα 
Οἰσαξιν 

ν. τι5. Φαείμω ἅλα] “πρνρείηρε τη αγ6 Ῥεὺ δγπεσάοομοη ΡΡά- 
12} νοσαΐῖ, ἃ Ὁπατοὸ ΖΕΡΥΡΙΕ ᾿ἰηΠιη4, ἀξ αᾶ νιάς νοτ. 257. τ 
ὥς δια ογιίιγι, ἃ διάομς Ῥῃακηΐοος αγθς, χαρά γαῖΐσο φυϊάετη Ρῥα- 
κε 5, νἱά. ῬΙτη. ΠΡ. 5. 6. 12. Ῥιοίειμδοο γεγο ὅς δίγαθοηι 10. 2. 
δ .)γ2401,7)2 ἸΟΙΕΓ. ᾿ 

Ψ τι8 Κιλίκων χώεον αὐραμείξων 1 χώεαν «ὁρφμείξειν εἰξ 
γ6 6 10)16)71 γ71μΓάγ 6, (ἃ χοροὶ ὃς ἀμείξω γημεο) αὖ μηα [ον]. σα αἰΐδης 
ποσεάεγο: ἃς Ἰἰσεΐξ ῥγώιοτιγε ἱτεαιοηξας Πρηϊβοεί, πος αηηξη ἴο- 
(ο, ἢ {δηΠιπΊ τοίρίοἰας, (ΟἹ Ποῖα επϊπὶ ᾿παπα εἰς δὴ ΤΠ ππ| π|ρ- 
Ῥεπὶ } νεγίεπδιπι ροΐι5 νιἀείαν, ΟἽ ηοπς γθστοηεθι ( ἃ ΘΥΓΙΑ 
101.) σοσεάρης : τὰ ἃ ϑοποιαίτε Ἐπερι 415 ὠμείξει ἐΧΡΟηΙταν δ)ω- 
«έχίαι. 

ΟΝ τι. χόλα» ἀπείρων 1 Τρ) ΘΉ 1 νοσαξ ππαπὶ ΠΠΠσαΠῚ, 
ὍῈ6πῚ 1ρί8 ἑφίδπι τοῖς. 1110] ΠπΠι18 ποιηθη 4 ἩΪΕΠΊΟ τες απ Ἰαχία 
πη ἀγθεπλ, (ΠῚ Ρτγορτίς ἤπις Πστ5 ἀϊοιταγ ) δά Ῥαΐαγαιπη 
Ἐ γοῖδ᾽ Ῥγοπιοηζου πὶ εχίοπάθηϑ, 14 πξ πάτα ΟἸΠοίπ πη, Ῥαπηρἢν- 
1πππ|, ὅς ΓΥοῖ ρατίεπι {00 ποπηῖης ἢος σοπιργεμεπάαξ. Ῥίοίε- 
Τηρι5 Π.]46ΠῚ ᾿πΐεῦ Πᾶρο οπγηΐα δοοιγαΐε ἀπείησαις : τὰ υξ Ρ]1- 
Πΐπς Ὁ. 5. σᾶ. 27. δ], ἀε ΠΠδο ἤπι δὰ ϑυγίας ὅς ΟἸΠςῖας οοη- 
ἢηϊα ραυΐο δηΐς Ἰοςπέις, ίαγε Ραρηρῥγίϊμρι ( Ἰπχαῖξ ) Οτίϊοῖο 
7μησΊ Ηγ ς ὃς Ῥαυῖο ροίϊ, γμριξξμηι οἱ γηαγθ ἢ, γοΐτνη ε[ἐ. ϑίγαθο 
απάεη ΠὉ. 2. ΟἸΠοίτπα ἐγεέμπι {δ 1ΠΠ|οο ἤπια, πλλγε Γγοίαπη (Ὁ 
ῬΩΡΠΥ]ΠΟ σοπιργεμοπαϊξ : πεπο ααΐεπη, σαοά (ἴδῃ, (Δπέζογο 
᾿ποῆτο ἐχοορίο) ῬΑΠΎΡΗΥ ΠΙΠῚ ΠγαγῈ ΡΓῸ ΠΗΙΟΙ ἤπιι5 ραγίς Παθεΐ, 
ονν. 1720. ἰσύδρομί) Υιάδ τῇ νεγί, ΡΓΟΣ. 
ΟΜ. σι. Ὕαυληγ! δγοφερῇ ] Ὕασληγξ» «Ὁ ὕς {,.ὃς ηλήτω 
ῥεγεμεῖο, νατία Πρηιῆοας. ϑυίϊάα;, ὕασληγξ φεαγγέλιονν φέτη- 
εἰα, βύχενθον, ἢ μύωψ ὃ πλήωτων τοῦ βᾶς. Ῥτπιο, ῥγὸ ἡ σοῖο 
ἘΠαγραΐαγ, ἃ σοῖο {Ὧ1Π|0 {εῖα5 ἱπῃαγεηΐοβ πασεηΐε, αμδὰ5. ΟΔΠ 

ΟΡαπρεγοηΐαγ ; ἀεϊηάς, ῥγὸ {ἐ2γημίο δὰ Ὁονε5 Ρθηρεηθος: 2,φε- 

 πηηρίαν Πρηϊποαί, γοράσπίᾳ {(1]. (ει σαγοοῦος,. ἀπάδ Ε4Ὸ1 ΘΌΓΠΕ 

Ο ρενίαξαγὶ ἐπε πηξαῦ, δίχας εἴα τὸν χαμηῆδεθ» ἴσα 7,6 Υ 470 
οἴτοα φιᾶπι ἴῃ σετίαηίης σαγᾺ}} εαπος Ποόξζεθαης (οηὶ ΕΣ 

[11 65} 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΤΙΙ 8. 
ΟἸΪαμῚ ᾿ἄοτα ἔδρα δ θΕγ τος οὔδέ 5 ἀπο ϑεπεοα {Ππ|| ΝΟ, 
Ζ4ΉΕ1)722 11 ΟἸΥΟΘΉΒΡΗΦ, ΦΟΥΠ, 6 147,1 2): δος ΟἿ (ράΐέῖο.. Τρ ογήμρ, 
ἢοξιοπάμρι οἢ, Ἐπ υἱθπηις ἢὶς {ξηβι5 Ππαΐσ ἰοσὸ σοηνθηῖε : τ΄ 
υὐ Μείλρμονγα ἢξ ἃ Οἰγοθηπθι8 ἀπιόξα, αι8 ὅς ἴῃ γόος ἰσύδοομθε, 
εἷποοέ: πο ἀΐα γεώξο οὐγία ἐογίαν, (εἀ ῥγορὲ ΟἸΠοἴαπυ, φαρῆ 
οἶτοι τδίαῃ, βοίξαν. Μεὲφ φαΐεπὶ ὅαυληγξ ἀϊοίεαν τ σεπίδε, 
ἘΛδίῃι5, φυοά ἐαος 101 ογε γΙ5 ὃς νεποιλεπέπ19 Ῥεγοπίογεηξ, 
ὃς (οαϊςατεηί. ᾿ 

Ματῖς δυιΐεαι ἤΠΕΧῊΣΙ ἐριποΐο φινοφερῆ, αἀ ἀπ, ἔνε οὔ οὐοαγερι ξθς 
αἰγηηη, ἀφη6. οοίογορι, τὰς ορ᾿ΓΠδίοη, μος 4181 ἀηπα ὐάϊειν, πές 

δγοφεοὴν χέει ὕδωρ, ΠΙλά. αἰ, (νοςε ξβιγόφί»- ἕμλέζα ἃ νέφΘ", 
Ρὲγ ργοίπεηῃ σῷ 6.) ἤγθ τί Πεχαπλ πππο 29} οσοαξιτγι εν Ἰηπυα- 
τιγ : ζόφΘ- επϊῃλ Γτεσαεηΐεν οσοαίηνῃ πἰρηϊῆοαί, ζόφιΘ- νεῖο ὅς. 
δνύφί- [γποηγηλα [ππ6. ᾿ 

ΥΝ. 123. Ὡς αὶ δράκων βλοσυρωπὸς] Εἴσχυς Ππυοίος ἢι1]5 ππατὶ 
εἶθ, πὸ (δρε Πυνιοβ, ἰευ ρθη 5 συγιβ οοηΐοτί. Βλοσυρωπὸς Οομροηῖ- 
τὰν ἃ βλοσυρὸς ἐογυη:, ὃς ὡψ, οομίμς ; τρία δἴιλτη νοχ βλοσυξῆφ, 
αὖ ἘΠ αῖῃ 15 ὃς ΡΙεΓΊ 16 411 νοϊαηξ, ἀεάποίζην ὑπὸ τῷ βλέμμα, 
"ὑσυσύρήν» απο εἰϊ, μίξει οὐἰήφμς ἀξάμξίο ἐογοθ ἐκουι : σοηνεηῖξ 
ἴος οαπὶ ΕγπΊο νοςῖ5 δρῴχων, ἃ εἰέρκω, απαῇ ὀξὺ δέρκων. 
ΟΥ͂. 124. Νωϑὴς)} ἐαγάπ5, ξέσογ, οἴ νωϑὴς ὄνθ᾽" βίβεγ 4[1Π15, Ἀ 

γὴ] ὈΓΙν Δαν ἃ ραγο]α, ὃς ὠσέω ῥοϊϊο, ἐγμάο ς- αι ΖΗ6)1 φα ΗΔΟΡΗ2 
Φηρο ΐεγῈ πο ῥοέος. ΤᾺ 

τιὸ “᾽ ὑπὸ πᾶσα} Ἡγρεγθοϊε μας ἀγασοπὶς πιδρηϊπάίπεπα, πιθος 
ἴλῃθ τπστοῖο, ἔαρτγα πιοάϊιηγ ἀπρεί, οοπίτᾳ ΟΠἸΠΈΠΙΑΠΙ ΟΔΠΟΠΕΠΊ, 
4υἱ ἵζαίαε Ἡγρογθοίθη μίσγα πάρρη, ἨΟῊ ἀμεοῦε ἩΪγά ἩλοαΉ 72. 
εἤξ ἀεθειο. ᾽ 

Ν. τ)ό. Νήθ-] Νὴ, Ποπέ α,, 4Π4υφπάο ρυναξναμα εἰς, τέ 
γηλεὴς οὐ Ζοἰτς, ἃ νὴ ρῃγναηά!, ὃς ἔλα γι δγοογ δα ; αχακηάο, 
ὀπετα]ικὸν, τὰ μος τη ἴοοο, γήχυ]- υαίάρ ἀἠμας, ἃ νὴ Δαρεπαὶ, 
ὃς χέω, δι! χύω τητιπέαξ, ἔγηηο. 

ν. 127. Τὰ κα δπὴ ποέχοῦ} φιρρξολῇ (αι νόσοι ϑίερμδηιμβ. 
1ῃηΐει γαῦῖαβ ἰθώϊ 65 γεϊθοις.) ερό, ϑαϊπηδῆι ἡπάϊοίο ἐτεΐαβ, ἔς 
ἴορσὶ πα πηι. ΡΥΟΥΩΙΉΘΉΣ 4 Δαΐεπη 702 ἐθΥγ 5, Ῥτοιμηοπίουῃ ἱπίζαν,ς 
{εἀ γιαγῖς ἠη ἐθγγά45, {Ὡγμ45 1η{} 479 ἜΧΟυγΓΕΠΕς5 1πιε]Προπάδ εἰ 5 
Δ ΠΙΠΉΓΠΙ ΤΠαΓΙ5. Ῥαγ8. 4035, ἃ τεσίοηθ Πυδπ 41110, τπαγα Ραμ - 
ῬἢὨγ τη αὐ 411|5 ἀϊοιέαν, Ηῖϊο δυΐθηγ νεγίαϑ ῃυ]5 ὅς (εαπεπέιππν,, 
ΪεηΠι5 εἰξ (ᾳπο5 πεο Ῥυιοαηπλ ἤδο Ανίθπυπι τεύξε γε δ 
ποίδέ ϑα]πηαί5) Ρα»ηργίτος ραγέορι {ΠΠοἱ ρμτες 172 ΣΘΥΥ 472 ἐχτος 
ΟΗΥΥΘΉΣΘΉΣ οἰγοιρε βαδτξανο, σμοηίζηθ ργοςοάϊε κα ΟΡοἸἀοηῖας ἡη-ος 
{μίας ;, ἐοΥΡΏ2Ώ177. ἀμ Γ672. 6γης ({ς1]. {ΠΠ|τὶ Πημ5) «4 Οσοϊάρρηξονι εἴ8 
Ῥαεφγ ΣΙ} ῬΥΟΉΙΟΜΣΟΥΤΉΗ. ὶ 

Ν. 120. ἐκ κείνε! ἔτ, κόλσε (υΐ γεάάϊε δίερμδηι5) γεὶ σήμα- 
9. Πρηο ίξα εογηηηο; “αδι νοσεπ] ἀεάιιόξαηγ οοηΐεξ Ἐνμϊᾶστι 
{Π1ὰ5 ἃ μαπζζο, χαρά, {εοππάματ Μαϊπεπιαξίςος, Ππδαῆλ, ἕευ πη, 
παῖ. Νόοη ἔληγε {Ἐαΐπλ ἃ Ῥαΐάγαο ργοιϊπηοπίογιο, φαοά {πὶ ἢ- 
15 (πα πὶ ἴζαζαϊς, δα δορίοηί ΓΙ Ο θην πλαῖς βεοομμιης δαξ ; ᾿! δὰ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΚΊΙΙ 5. 
ΤΕ σαὶ ὑματὶβ τηϊειπη εἰς : ((αγρλίῃιππη ἐπίπη πάτα, Γιγοῖο ῥτος 
χίπγαπι, ἱπίεγροπέιμα εἰς ) {δὰ πποῖς Ῥοεέςο ἀβ εο αιοά πο 
Ιοπσε δίπο ἢξ, Πορηῖα5 Ἰοα ταν, ασῇ {{λξϊπ| Πεγεί. 
ΟΝ, 131. Αἰγαίς πόντοιο] “Ἔσιφηηι γηατα αὉ “Ἐσῆς Ἑπθοσα υτθς 

(ου]π5 πηοπηῖηϊε ΗοπΊεγιιβ, ΠΠ|δ(]. θ΄,} αἀϊέξιπι σεπίοε δέγαθο Π0,.8. 
πατη Πυϊάεπι πο 4|11πῈ (παι Οαγγίζοι {1ΠΠ{Ὸ, ΟἸΤπὶ ΖΈρορατα 
δποιπαΐατη, δα Δροίϊίοηιι (πο! αἱξο ποΐαξ δα] πγαη5, ΟΌΙΡιι5 
Βα ἀεπὶ αὐδητ! τπ]δ!]εη, χθαην ἃ ἐλδαϊοία “Ἐσοῦ τηογίε, νεΐ 
4 τἴα ῬΙΗΙ ταί], ππαχ σαργᾶς ἐουηηαηι ρύΌοαΐ ἱπξπθηςι γὸ- 
ἔειτς, ὃς ᾿πάς αλγα ἀιόζαηι, τείεγε : οὐ] 5 σετίς, 11 44 ἐ4115 Ππς- 
[ξξέ, εἰίλιτι σγαοῖ τηειηϊηἴδηξ, αιμδθα8 ΠΟΌΟΓ οἤδ ροΐέ, Μα- 
Χἱπια αΐοπὶ ΠῚ αττιάεξ ΟΠ (ςπέεηξια, Π|..2. ἀς Οτῖρ. 140]. 
Οὔρ. 34. 41 Αἴγῶον Ὀοτῖοε ρίῸ αὐγεᾶον» Πυδί τιμαί [1772 ἩΠΑΥ6, 
ἀϊέζαπα σεαίεξ ; ντάδ νεγί 1323. αλγέὲς δηῖπὶ ουγιῦπ8 ἤμξίμς ἤρηϊ- 
βοαηΐὶ («πὸ τῷ ἐΐσσεινν αυοὰ εἴπ, ομγη ΖγΡ ΓΗ Ὑπογ 6) τος Ἠείγ- 
ἢΐο, Αἴγες κύματα Δωειέϊς. 1 Δ{Ππ|5 Δυιξδιγι τηαγα (Ἔ σ» ΠῚ [πη 
θἱοην ἤπ5, τ πλατε Μγγίοιπλ Ογεῖῖσο ῥγοχιπηπι, ΟΥὙοἶδ415 41Ππ|- 
ἃς Ισαγῖμηι Ἰομῖα ργορίπησπι, (Ὁ Τοαγέαιηίαϊα ἀϊόζαπι, πὸ 

γεγς 90 1Ππι|5 ορ. 26.) σοτηρτεποπάλξ; [ἧξο Πα5, ἐαηιαηι ΖΕ Ροοῖ 
Ῥατίες, οπττειε, δίο ῬΠΠΠ 1. 4. 0.11. ΖΈραϊ ραῖ5 ΜΜγγέοο ἀλέαν, 
υοὰ ὃ Μγγέο τηΐπἶα Ῥάγγὰ γπχία σαγυζοη Ετθοσας Ὡρρε λέ 
τείογί. ᾿Απ πησύδιτὶ ἤτευτέ ταί] (4115, ἢάε5. ρϑηθβ Τρίπτη οο 
ΦΏΟΪΑ5 νεῖο ἦε Ισαγο ὃς ΜΜγυ" ο Πθθπ5. ρὑυδίεγπεέο. Ὑεγιηλ 
φίγαῦο ΞΕ σαυσι {γι 15 Πτπηοηβ, Πηρτΐα μδοο ἀπειησιήέ, ἃ 88- 
το Δέξος ργοπιοηΐογιο ΖΕ ΡαΙ τηιπππὶ ἔαοίεης, Π. 2. ὅζ 7. 
ΟΝ, 123. Οὐ γίρ τς κενῳ 1 Οἷα δἄεο ἐν ιάτπγ. Πὲ ἤος ΠγαΓΘ, 
ταϊϊοπειιι τοάσιε Επίξατιπιο, σποά τοέ τη δὸ πηΐ ἱπίαϊα χαρὰς 
ἀπάς ΔΠΠΔιηταν, ὃ. ἃ φιηθι γενευ δεγδηξαγ : πιο ᾿ηημοῦῈ νἱάθ- 
ἔπν ἰρίς Ῥίοην ἤπ5 νοσπι ργαεάεηΐε, ! 
Κι ----πῷγϑοί Ζ 7.5.2 

᾿ “Ῥηοσόμψδνον γήσοισι αἰελΟφςυξαι Ξ ποροϑεοσι. 
της δυΐεπι ογίαηι δάλσπιτη, ΖΕ ΖΩΦΝΉ: {εαρῥμία ἐγαϊίσογδ, οὐτᾺ 
4015 γεπὶ ἀπ ποι θηι ὅς ρεγου!οίδπη ἀρρυθαϊξαγ, (πε ἀρραγαΐα 
αηΐο ςοορίο 411. ἱἰ 
ΟΨ. 126. ςενὸς αὐλῶν] Ῥεγρῆγαῇς Π  ἰ[βομεῖ, 401 Ἱπέεν ϑείζοπ 

δὲ Αὐγάοη ἑαηίσπι ἱερίεηι ἔταάτα ἰλέπ5 εἰϊ, ϑίγαδο Ὁ. 2. ᾿ς γοος 
κυ λῶν νἱὅδ ἴῃ νετί, 30. 
ΟΝ, 127. Πρφπονη 0] Ῥγοῤβοηεῖς ᾿ξ ἀϊοϊξας, ΄αοα εχ ΖἜρξο 

Ῥοηίΐῃπι πανιραπδι5 σηΐθ ῬοηἐΠγ} Οσοιττα : τὸ Προχΐων 
αἀἰοίζαγ, φαῖ ναϊσο Οἰαηῖς γηΐηογ, αυοᾷ 426 5467} οὐϊδΐαῦ 5: (ᾶ- 
πίοι!» φυτο ἢ ποπτπε πο {{6114 114, (δ ϑίγιιβ, {6114 ρυσοῖραᾷ 
ἸΏ Ολπδ τηφίογα οἷτπι ποία αζῃγ. 
ΟΝ τ58. Τῆς δ᾽ ὅτ᾽) Νοχ ὑπ᾽ νεῖ Αἢα ἐχέεπποπεπι δὸ μος 
Πα ἴῃ τπηϑάϊξεγγαηθα ποΐδέ (σαπὶ νοοῖ δα ἀἠ αηεῖα ἃ γη471 ἡπλῃ- 
ἀοσαὸ ἱππυδέαν, νἱάς ἴῃ νευί, 8.51.) γεὶ Πιπρ!Ποϊξεν ρτὸ πίζγς Ὁ 
᾿δηζίογο ροηίζαν το ρεύξῃ ραΐγία ἰμθπ ; ααληλ τξ Ἱπάασετη, ὃ 
πούοϑ (οἶα 4109 1π γοσ!α Πὰς {χρς πούνις φμέζον, ῥα !σπι 

πις 
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ἦς (4ιυδηην!51η ἰοπέοπεια {πὰ Παζεπαης) αὐάε [2071 {Πτε771 Βγϑαητο 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΊΙΙΙ8: 
ἢἰς ἀστοί ὨῊΡῚ Ποοαί. Γονα ααϊάθηγ ἀρ Ππηεπέμπι ἀγρὶριέ σαϊπ. 

ἐμ), Οὐ] 15. 411ὰ εξϊατπη Ῥοεπηδέα τοοοηΐεξ, ἢπ]118. ΟΡΕΓΙ5 δι οσθμα. 
ΒμΠὴΣ τῇ ἀπιπιπηι ἱπάιχι, παρα (τ. ἈΠεῦα ἤπν ἜχΙρα πὶ 
Βοίρογιπι ΤἰγΔΟΙΠΠῚ ᾿ηΠ πε εῖ5. ΡΙυγιΌ 8. πΊΘυΠΠεΓ Ἐς [ἈΠ] ΠΤ, 
νἱοῖηῖ, νογί. 794. ἕζο. ὑστλαμἝαάνω ὅτι Διογύσι ὃ αἰειηγητὴς Βυ 
ζαντι- [.ἢ δι τὸν ποταμὸν ᾿Ῥήξαν. Ῥλῃς εἴδη) ἰδ το ΕἸ Π ἀΠηπὶ 
Ρἰεόμεων ῬΙΠΕΔΠΙ5 Ια ΠΟΙῚ5 δ Ρ ππιπι. ΟἿ (δηξοπεία Πγηγαηάδδι, 
ὃς ἐρὸ Δ]4υ14 τἀάαπη, [ογίδῆθ ποη πιάρπππη ; (δὰ γαπη ἴῃ Φ ΌΠΠ1-ι 
ὕγίο ροιέληη γΓῈ8 ἘΧΊΡῚΠ ΠΠΟΠΊΘΠΓΙ Πα πΔητα ΠῚ ᾿ποΠπαΐ. ΝΙΠΉΞ, 
ταπῚ (ργαίεγσαδῃγ σι πηππὶ ἃ γε 5 Ὁ τοηνίι 1ΠΠπ|ς ῬΟΘΠΊΔ ΕΗΒ 
αδελη γύσεως τιῖα]ο ἃ ϑι144 ποιηϊπσξιγ. (Ο] «ἰετήγησις Ἔ ἐν τῷ Βο- 
παπέρῳ ὠνπλε) ἄππὶ ππιπὶ νοοῖς ὑσῆρ᾽ ἴάπὶ ὡριὰ πὰπς απαπῆῖ, 
δέγαθοηδιη δεξεπειι5 ΙμΕδονῦ, δος ΟὈίεγνο, ἀπηι Γεσίοπεπι ὨΠΑΠῚ, 
{ροΥ αἰϊατη Πίδηη εξ αβηγπιαηΐ, πιοάο ἀδ εα απ Βογεαίίογ εἰἘ, 
μος ἱπέε σοῖο, πιοήο ἧς εα φιὰς Αὐἰγαίοῦ. Ηος 1η διιόζογε πος 
{τγο ποὴ {(Θπλε] ποία Ἐπ ϊδέμιις5, [δ ΠῸΠ ΔΙῚ} ΕἼ115 ΤΕΣ γατοπειη ἠδτ 
ῬΓΕΠοηά. Ας σοτέε μος ἴδπιεγε ποη δπέ, {εὦ ἀείογπητηδί ἀΠΠσπ]) 9. 
Ιοοῖ γείρεύξιι. ΔΌ(ΟΙἴς δηΐπι τη πεπ ΡῃαΥῖο ποίζγο Βουθα]α ΑὉ- 
ΠλΠθυι5 (προυΐογα παδεπέαν, νἱάε νεγί. 2ο, ὃς 30. (δ ῥαέγια (125. 
τείρεζξι (σρορστγαρῃι πὶ, ἄππιὶ ἄς ΑἰΊοα ἃς Μεγ !οπα Πθις Ἐπτορα 
ὥς Αἴτδὸ τεσιοηιθι8 ἸοΟχιμπιπέμν, δὰ5. (ΠΡΟΥ 4145 ϊαϊαπηΐξ, 4185 ΑἸ 
{γϑΠονὸς (απ ; ἄπ ἦς ϑογίπι ὥς τοριοηιθι5. νΙΕΙΠΙ5, αι Βο-, 
ΤΕΔΙΙΟΓο5 ; ὥς ἤἢς ἦς το Π]|5 ρΙασί5. [{4 δίγαδο ὧδ Βιιθατῖοο ΖἜργ- 
ΡΕ ποπῖο ἰοααπέιις, ἐξ αὐτὴ ὃ ἩἩλιοπολίτης νύμ», ὅς ΠΌ. 16.. 
αγϑο τὴς Ξύοίας Ναζατάϊοιο, πἰέογτογε (ΟἸ]. φα «Απ{ἔγηνη Πία : πα 
ἴῃ Ὀίοηγπο, νερΐ 215, 431. 467. 511. (οηΐγα γεγο 1ὴ Βογαα! δ 8. 
ἰοοῖϑ [8 τεβ παδεί, ᾿Εν τοὺς ὑπ᾽ τὴς ᾿Αλξαψίαν ὕρεσι χὺ. ποὶς ̓ Διμαζό- 
ψεῖς οἰκῶν φασι. ϑίταθο Ὁ. 11. “αὶ Βογοαηλ ἰς. 1η δϑαγῃμηδῖία, εὖ Ἔχ 
ςοηίεχίι, δἴσῃς εχ Ῥίοϊδηγδεο ὅς 411|5 σοηίζαί : νἱάε ὃς Ὀιοηγίς 
γεγΓ, 308. ὉΔῚ Αἴαποβ ϑογίμας (μρΥ4 ὙὝΑυγοβ ἰοσαΐ, ΌΤΡΡΟ μξου 16: 
γα «ἡ Βογ64;: ἱἹπσοϊεηΐε5. Ὲ Οὐθπέδθι15 ΘΕ1ΔΠ1Ὲ ἰοοῖΒ ἰοαπεηΐεϑ, 
605 (ΡΟΥ ἴϊοβ Πίος εξ ἐϊοππί 401 115. πιαρὶβ Θυιοηΐαϊος Πιπέ 
τε ϑέγαθο ΠΡ. 6. οἱ ὑσορκείυδυοι τῆς Κολχί δι. ̓ Αλξανοί ὅ χἡ Ἴ- 
ζηρες  οοπέγα, οατ ἀε Οσοϊἀεπία!διι5 Ἰοασπηΐον : οἵ δέγαῦο ἀ6. 
Ῥγτγεπϑο πιοηΐς ἰοσαιίῃβ, πῖοχ Πδαϊέ, ἡ ταύτης ὡπσερκεινβδη με: 
σύγαια πᾶσα. ΗΠραηίαπη πλε!ςειγαηθαπη, α0135 δα Οοραίιτη πἰπ' 
ἴγὰ ῬυΓεηδΠΊ Πα εἰξ, ᾿πΈΉΠρθηθ, ἴῃ 15 (ς1]. ὃς Πηλμθι15 Ιοοῖδ. 
ὐδροὺν ποὺ Ἀσοπίβεινο πγοήο, γειτπη ὅς (σεπϊέῖνο ἡππέξηπι, ΠΙΒΙ 
ἈΠῸ ἡσαιη πίξγα Προϊβοσέ, ρἤγα φπράαπη ΟΡΟΒΑΠΗΝ ῬΟΟΒΠΑΓΙ, 
ὙΦ᾽ χαυίϊάεπι οσπν (σεηϊεῖνο ροπίθμ π΄ πρῖσα ροροῆα ἐεν τεαθια 
τὰν μέξγα ἃ Χυϊπάγο δίγαθοηῖς Ἱπίεγργείς {(ἱ]. [τὖ. 16, ρα. 756: 
ἃς {πριππτὸ τἰδὶ αὐ εοάεηι γοδθϊταν (ἡρογ, {69} απ αὐ} «ππά 
να Ϊδῖ αυδηγ μἰεγα, ΘῈ ΘΠΙΠῚ Π1π|5 Τδη[5 ΑΘ] ροΐοιξ, τε τη Ρ]6- 
Υἰΐαυια εχ Ἰοοῖς ἤιργὰ οἰΐατῖ5. ἘῸ ϑέγαδο πάθῃ τείροίτιι ραϊ τᾶ 
ἔμπα Αιηδῆδς Ἰοχαϊζιν, ὑσέρϑεσιν ὃς ὑσέρἝασιν ( 415 (ἀοοργάρῃΐα 
(ὰ5 δῇξ νορθϑ ΠῚ {δι ]αγοβ ποῖα Οαἰδιιθοηι5) δ Ῥοηπίιοαπη τὸς 

: διΘ μεν 



εὐ ; 
ΠΟΜΜΕΝΤΊΤΑΒΕΙΙΙ 8. 

σίοπεμι, πα Απηαῇα, τεξεγεης, τέ ἱπ|εῖο ΠΡ 2. 4,» «ηηὴο κα 
Οὐέτιν ῥΥΟσΥ θα 6:1, ῥΥΊγ 1,71 ΖΗ] σηὲ (1610) Οοἱοῥὴς οσοπγγῖες 
ἔπφπι ἢ ὀπὶ Ὕρχανίαν ϑείλαασαν ὑασέρϑεσις " ὃς ΡΑ010 ροίξ νοχ ὑσέρ- 
ὕασις ὁρυιὰ 1Π0π| Οσοιιγι ἀε ἐγαηΠίι ἃ Οοἱοἢάς δὰ Οαἤριιπι πηαγο, 
Τείπογε ῥγῖμι5. 0 Απηίο δά ΟοΙοθάςοπ) ἕαόζο, Ηἰἴδ {01}. ἴῃ Ἰοοῖ5,. 
ὑσέρζασις ῥγορΥε[])"ηηη 4 ΜίΓΟΥΙΟγ 4, ἀπσέρϑεσις γεῖο Μίξου 10 6771, 
ἴξιι γε  Ἰογ οι ἃ Ῥορζῖσα γοσίοηθ Ἰοσοταμη {|έπρα, ἀραὶ ἰρίππι 
Πεηϊπολί. ΠΙΟΗΥ Πιιη} νεῖο γείῥεξμι Βγ54»1:11 Ἰο α1 δι Ιίγοῦ, ρὸν 
Ἐς 4παπ1 γαίρεζει Αἰτίσαρ, ἀυξ οξίαπη (ονπίῃϊ, ϑαπιῖ, ἈΠΟΩΙ, ἀαξ 
ΜΙΙεξ, σαπὶ ργδίεμε νεγπι “4 {1472 γηϊπογορι (ΡοΥ Ῥγορορηεζ ον σα 
“μέγη»ι, ὃς νοῦῇ 821. “Εοϊϊάοηι χαδρ “Ἑλλήσπον]ον (πιοά 1ρί8 
ΘίΘρῃσπις 161 τε 1 μίεγα, ἡπτὰ Ασουίλανο Τπηριίαγ) Πίδηπι οἤξ 
«ἰπγπιαί. (Οὐηδιι5 φα!άεπι ἴσια 4115 1Π ἰοοῖς ὑῦ᾽ ΡΓῸ μίεγά Ῥοηΐ 
Ῥοίείτ γείρεέζειι ΒΥΖαηεῖ, πεαυδημδχ γεγο γείρεζξὰ το! πουπηλ 
Ἰοσογιπη ἡγοάο τεοεη Πέουιιπη, ΠΕΟΓΙΠῚ 4111 4111πΊ ῬΙΟΩΥ ΠῚ ραίταηὰ 
{ΠΠὸ οοπίεπάιπιηξ, 

᾿ς ἄκσσα φύλα τῇαϊνε) ᾿Δο] δι. οἄης} 8:11. 4|μ4 γεἰπουῖς, (δὰ 
2γοργίθ ἀξία, αὐτὰ εχ Ῥίοϊεπηδι ἐεηΐξεηξα, 10. 5. σαρ. 2. ( συ 
ῬΙΟΩΥ Π5. (ξ15 οοηΐεπέιγε νἱάθέαγ, Αἤλπὶ ἤαης αὐ Αἰἠἕγαπι ἃ 
Ῥχγοροηξίάς {τέπθηθ) Μγἤδηλ ὅς Ῥἢγυρίδπη τπἰγαπηχαθ, ΤγοδάςΠΊ, 
1 γάϊαμη, ΖΕ οΙἤεπι, Ἰοηϊα], Ολγιδη σομηργεπεπάϊξ. Ηἰς ΒΤ γ- 
ὨϊαπΊ, ῬΑρῃϊασοηϊαπ), δὲ Γυοίαηι «ἤ]1οἹΕ ϑέγαρο, δὰ Ηλίγῃ ἢσνῖς 
Ὧπι ὃς ΤΔΌΓΙΠῚ πποηΐεπι ΑἸΠ14Π1Ὶ τ ΠΟτῈ ΠῚ ργοάμοθης, ΠΡ. 12. ΡΠ 
ΠΙῈ5 1η δα Ραπε ἄσπετα φλα, Ῥοριυίοϑ ἔς. 282. (π|Π φογγαρία Πέ 
Ἰεόζ10) παπηεγαγὶ αἴπγπηαί. 106 ΒΙΓΠγΠΙα ἐηϊηῚ ΟΥ̓ ἰοημξι15, ΠΊΟΧ 
ΤυΡ]υηρσιέ, 1. βηῖ Αι εἰὲ, ῥοῤρμίογηγηηθ 282, φημ 4 θη» ἰο-- 
Ὁμηῖ ἃ ΠηΘ 1.γάϊα (νεῖ ᾿ξ 11 ππε 5 Ιορτηξ; 1,γ6148) γμμιευ ΦΉ ΗΥς 
ΨΥ, 139. ᾿Ιὼῶμὸς} Γιλΐο (ἐπίῃ ὃς χα͵ωχεηςικῶς ἢς ἀϊέξι5. ΨΩ. 
τῇ νεγί. 98. 
οΥ͂ τ4ο. ςίμα Βοαπόρᾳ} Ξτύμιο, Βοσπόρς ἢς ἀϊοιϊέαγ αὐ ἡγός Ρ4ὲ6- 
τ22, ὥς Ῥευρηγαῇς ρίδης εἰϊ ; 1:ρίδ επῖπὶ Βοΐρογιι5 σύμω νοσδέυς 
τείρείξα Ῥοηίί, 414 ρεγ τρίαπηι τη Ῥοηΐμπι Δη11ἃ ἜΠ1ΕΙ ν πρὸ οοπ- 
{δέιγ, ΒΠΙΠῖπ5 [0. 4. σαρ. 12. εἶα ΠΡ. 1. σαρ. 2. ᾿πΠ1ὸ τι ρέο πῆπιο 
6Πἰ δηΐεα ἱπΐεγροῇίι5 Πιεγαΐ, ΠΊΑΓΟ 101 ΟἸΙΠῚ γα ρ! 6 ααϊθυίάαπι 
γι, υἱ ῬΙΙΠΙΟ ΗὉ. 6. σαρ. 1. 5εἀ πιδίην!ς Παο σΟΠΠΠΠΙΟΥ ἔπι- 
ὰ (δπέεπέια (οὐπὶ ΡΙεγΙ4ι 6 ἐχ Οὐδδηο ΠΊΑΓΙα ΟΠΊΠΙΑ ἱΠέθγΙοσὰ ΡΓΟ- 
Ἂ ἵγα ογδάεγεηΐ, νιάε νεγί. 43.) σοπίγαγιαῃ) ἕτηξη σαογιηάδτη ΟΡ» 
 Πίοποπη τείεγε ᾿επὶ ῬΙΙΠ115 110. 4. οαρ. 13. μοί γΠΑΥΪΑ ΟΥΆΡΣ 4 1795 
ΟΟΥΟΥ ἃ Ῥορέο Ἡα[αΉΓηγ, πο Οαάζέαηο ἔγοέο, 2πμοηἹ 47 αἰ μὲ 
ΡιροΥ ὲ Ῥοηίο ῥγοϊμοης πηηφηάηλ γϑοίῥυοσοίηγ. (υσιι 64α1- 

ἰοΠῚ {εηίδηξδηι γογιογείη οΠδ Ἔχ! ἘΠ πΊάπηι18, οὐπὰ ϑέγαθο, ΠΕ] [πὶ 
Ῥοηΐίοα γερίοης ἀεσεραί, αῇηγπιεί, 118. 1. τεέαπι πος Ἰυχία ΒΥ- 
ΖΑΠΙΙΠῚ ἔκρεν ἔχειν μόνον τὸν ὧν τὸ Πορτικὰ πελάγες εἰς τίω ΤΠΠρ9- 
ποντιοῖα. ἙΔηάοΙη εἴιαπη ΠΗ σοπίζας δον θάγιιπῈ [δ ητἝη 4Π1, ΟμΠἢ 
᾿Μαοείάεηι γηαέγορ Ῥογιέξ πομῃηπαιίηξ ἢ νἱάδ γοτίς 165: φυοά ὃς 
ΟΡΙΟΠΥ ἤτ5 181 φὐπητεῖ, 

« 
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48 ὍΟΜΜΕΝΤΥΤΑΝΚΤΙΙ ΟΣ ἢ 
ὃν περί) ᾿Ιὼ 1 Βύσορον ( 411 Γαεϊηὶς ῥἱευχας Βοίους οἷς 

διΐαν, φααστηνιο ἃ βὲς ἦοςΣ, ὃς πόρί(Θ- ἐγαη ες, ἀεάποαξαγ, χα 1ῃ Ρ 
σοηνεγίο, οἵ ϑοσολον ἐγοῤίγιοι, “ εηοο, ὅρη ΒΙρίαε γιοηξθς ) Τὴ. 
ΟὨγἧτ15 αὉ 10, 484Πὶ τῷ θΟνΈτΩ σοπνενῖλῃ, ἃς ἃ Ταποης ἀρίίαΐα 
Ελπὶ ἰγαηδής πησαπέ, ἧς αἀϊόξαισι τη ]σαί, ἀπάε ὃς ζΟΠΙΟ ΠΑΡ ἢ 
τάξη ᾿πἀϊξαπι ἑαυ απίαν ; πὸ ΟΥὐάπι5 Τιῖῆ. ΠΡ. 2. 

Π|]ς «ας (ὁάθης, ον βαγο δ αγηγηῖα, ΖΗ, ΘΖ, 
ἘδογΙὲ η]ὺ Βο(βογίοζηδ ηηαγτ. ΑΝ 

ῬΙημας σαίοτ ΠΌ. 6. ο. 21. ἢ αἰζξηῃγ ἕατα ἤἕσης Ζαδ ΟἸΠΊΠΊ6: 
ΤΠ ορογηρι ἴηπσῖς, απο τοί δηῥης γποαῥείτς Δὲ ἐγαηεπσε 
ἘΔθυΪα ἀὐίοτη ἦς ἴο, ἔδα πόδ. τὸ θογοπι σοηνούίαᾳ ἤοη αἰππάδ οὐ σ 
τὰ νἱάσεων, ἀυδη] χαρὰ Πλ15 Πηγαΐλογο σογηρα γηδμία αὐδοξοηξαν 5 
αυού ἐείϊαίας Ἡέεγσάοξιβ, σὲ ὃ Ἴσιδι. ἄγαλμα βαλερῶν ὅδε: 
4αοΐ σογημᾳ 1.μηώ6 ( φααῖγ ἘΠῚ5 ποπηης ἘΡΥρΕΙ σοϊπογαηΐ ) Γδ τ, 
Ῥιοοίεηξαν, (εἴζτε ιούογο τπ᾿ Β:ὉΠοίῃεο, ᾿ φιοά ὅς σοπβτιηπιαΐ Ο-᾿ 
ν]ά1ι5, Μεξαμηογρῆ. 10. 9. : “Ὁ 

Μηαοὐῖς ΔΉ 6 ΣΟΥΖ9,, βογερα σογπί ἐξ α {ΔΟΥΟΥΠ721, 
“με {ἐϑετὶ, ἀπε ΟἹ οἰ ; ΜΟΥ ΦΉΣ 1. πραγ 14 [γοΉ 

ΡΤ , ΣΝ) ᾿ 
Ψ. τ4τ. ἐγγεσίησι 1 ἜἜνεσις δὲ ἐνεσίω ( ὃ. πχείγὶ σύδίϊα ν σεπηηδι 

ἴο, ἐννεσίῃ ) Τη{ἐτηξξινη Πρηϊῃοαλτ ἃ Ῥεο Ἱπη πη, ἀαξ Σηηρη ρα. 
αὐ ΠοΟμηΪΠ6 410, {πο Ποπηο α Πα υ:4 ἱποιξαξαγ, δ ἐρίη μα 1)Ὀ2»ΉΣΕΔοΣ. 

Ν. τ42. Στεινότατ Θ᾽ 1 Ῥαῖι8 ἐφηξι!π) 5 οο ἰαίι5, ΡΙη. 10. 4.. 
(Ρρ. 12. Ξ ο τθλμηςις 

Ν. 144. Κυανξας 1 (γ476.5 ροέγ ἴ χαὰβ, οαπὶ φαζξουε ποῆτο, 
Ῥιοϊοπγδις ὃς δίγαθο 1η ἔλαςιθιι5 Ῥοπί σοἩοοδηΐ ) δ γηιρίοσ φάος εἴῖ- 
ΔΓ αἰο! (ο]οπέ, υ ἀσήοίοις δέγαδο "Ὁ. 1. πεπιρε παρφὶ τὸ (υμπλήτ- 
7.ὧζ, φιιοά Πηρεγεηΐαν ΠμποῸ {Ἐ]ΠΡῚ, ἡπῆς οοΙτ ὃς ΘΟΙ ΠΟΙ ; πηάδ, 
ἂὉ Ονιϊο ἘυΠξ. 10. 1. Ὡη| αὐηΐος ἀϊσπηΐαν: ᾽ 

ΤΊ 4,{6αὲ τη} αὐτίοΣ βγθημα ΟΥ4Ή64:: ᾿ 
Ηις εἴα ἃ Ὀϊοηγῆο, λαζόμδνωι, ογγατέθς, ΓΟΥΥ ἀἰσαπέαν : ἸΔ6θ᾽ 
Π181| οὐίζαξ φα!π᾿ σλαΐκταὶ νοσεητοῦ,, ἀπε ἂο Ἡογηείῖοα 1115. 
Οὐ: μ΄. 4145 αὐ ἢ185 Πόξαβ σεηίεξ (σεορταρῃα5. { Ἰἰσεξ Ῥοεΐα εᾶθ΄ 
ΑἸΤΌΙ Ιοσθέ } 481 δἔδιτι ἢα5 ἀιβποι!ογη μοῦ ῬΟΠΕΙ ἔπασες. ἐγαηπείμπὶ ΓΕ, 
νεγα ἴηοεγε αϑαγγηδέ, ἀπάς ἃ δεπθσα τη Μεά, οἰ γα ῥυοξιρα νοΐ, 
οληΐαγ, Ὦ  Πὶ5 ἀπέεηι, ( 411 ἐρηφηάηῖ Ὁ γηουεν ἢ ρτοῦϊεμτη ΕΠ} 
"4 ἀθ αρϊμαηεῖδης Ἰοχυίξιν ῬτοτΥ ἤτι8 ; τ ῬΙΠάλΡΠ5 δα5 νἸΧ 8 
Δηΐεαιλτι ΑΥΡῸ 648 ἐγαπίγος, ἀροῦίε ἀΐσεγο διτῆις οἵς : ἸΙΏεο Ἐρῖπεξ, 
ἴοη ὠναιδέας. ποη Ἱπείεραηξι ππείφρθογα, 1{Π| φἀάτξ, φααῇ οἰ ΦΉΔΟ 75 
5 οὐ έγορεγῖς, οὗ ἰοπίέαπη φάεπὴ οοἰ πίας εἄεγθ ρεγθθηζανγ, Οδ ΠῚ 
Ἠοιτιδτις ὑΠπἃ ἐρ!ἐπεΐοη ρείγβ ἃς (Ἀχῖβ, ὉΡῚ ΠΏ} [2115 γλέῖο [σ Ηῳς 
ἀυτιας δἠπιθεαί, Ἠϊλά. δι΄ ὃς ν΄, Ψιάελπίαν Ῥοξέοδ ὃ γηρίευ πάμηει, 
ἀείουιρθοπος αρυά Ἐπυριάδην, ἃς δεπδοσιη Π. Μεάθα, (}0α5 νεῖ, 
ἘΧΡΠ σα οπος [αρυϊατααγ ὧδ ϑον 1 ἃς ῬΙΔη τ 5. Ρεῖγ!5 τὴ {τεῖο ϑισαῖο ῦ 
7αιείπας αῇδτέ, δο ἴθ ποη πταΐβ δοοοππηοάοεῖ ροῆπηε, βησὲ ἔς. ἰ44΄ 
ἐγάεπς ἀπὸ σοηητης αν} οὗ βγερίεης μπάαγηρι τηρέδης αἰ  αγηπ 
5 βαῤιμας ογῖας ἰδ γηρίδης ἀμὲ βγοριοηζογ εὶς σοομμγδΗς ἘΜΕΥ͂ [6΄ 

5 τίμ 
Ι 



μου τουν ν᾿ - 
Ἂν“, 

“΄ “- 

- 
ΨΨΎΥ 

᾿ ςΟ  ΟΟΜΜΑΕΝΤΑΒΈΙΙ 

ἢ γμγ [ως ἀ οάρηεΐφης, 4πνης [0] 4 ἐμεεγολρὲ παυῖστα ἀ ΗΜ ΆΡΗΥς 

νμσεΐ ῬγοοΙ ΤΉ ΜΉΓΕ ῥη: σοη ηρτ ἰβώσραν οὐδ ἼΡΗΥ., 710 01:72 

᾿ πάρα ἀἠάράους αο {(δ|1’η0 1 αΥ ΘΈΓΥΕΥΘ, πη. Ὁ. 4. Ἑούσεπι ττδ- 

ἠο ἐδιυίαε 4ε Ογαηποὶς Ὠἰίος ἐχρίἰοδέ Ρ Ιηῖας πδ. 4. ΟΡ. 13. 

ἾΨ. τ46. ὐρφπίηα) ἔγγυδι πόν]Θ-] Ρομες Ἑμχήμης { τοίτο 

ξίγάδοπε δ. τ.) τπόν]- κοὶ᾽ ξοχίω Δ: ἀϊόξι5 εἴτ, ἴαη- 

ἀπίδιτν τηᾶτὸ πλαχΙ πιπ, ὃς Πα ῇ Οὐξληαβ αἰξοῦ, ἀπάς ποάϊς εἴα 

αἵ; 1411 γ147 “Π 4 σσίογ 8 ρρε  ἰΑζαῦ. χοημς, Ἰηδοίβηεαἰῖς οἷϊπι 

ἀϊξξιις εἴς, ἤνε οὗ ἡλατῖς τατϑυϊοπείαι ὃς ἱπιροσίσοίᾳ ᾿ἰζοτᾷ, ἄγος οὕ 

δαιθαγος αοςοοΐδς, αἱ (εαίαν Ον!ά. 1ὴ τυ. 

ο Ἐγίρίάα »η9 οορέϑοηε Ἐπιχίηὶ ξεογα ΡΟΜΣ, 

ἐν ζγίξίμς αν ἀπε ψηῖς ΑἸ ΚΟΉΗΣ 1116 {μὲ : 

ΝΝάη1 Ρ ἠαξέαπεην γιοάθγάεις ΦΩΖΉΟΥΖ ΣᾺ 

Νϑο ρίαοΐάος ρογεης βο(ῥέξα μαῦ!ς ραἕεε: 

δ μηὲ οἶγοα σθηὲθς 4465 ῥΥΦΩ4η1 (4Ή 1176 ΖΗΦΥΗ 

Ὄ Ν ο γεῖητς ἡηβάα ἐευγα ΕἸΤΙΘΕΗΥ ΑΦΉ. ; 

Ῥοῖζοα τη Εμχέημν ποπίθη πηαξδξιΠ1, (Ροπέης ἘΜ ΧΤΉΙ, 7ηομε 42 

Ἄχοπις, Ῥῃ. 18. 4.) ἔνε οὐ ναοογαπι αὐτο ἴῃ 6705 Πεῖοτε σοπ- 

Ἱπα5, ἀπά Βοίρίιαἰτον εα οτα ἔδέζα οἵδ, ϑέγαῦ. εἴν. 7. ἥνς χα] ἐυ- 

φημισ μὸν (οἴσπι : ποραζ Εηϊηὰ Ονϊύϊας οὔατα πο ἔδει ποίιθη μος 

Εἴ νεγε σοηνθηιγΕ, 
-.-. Επχίημς Κα] πορεῖηο ἀΐξέης 446}. 
Υ, 154. Αἴ τ᾿ ἄμφω ξωασιν ἐγαντίαλὶ Ἀρραγφηζεῦ (ἱ]. οὐρσηγ. 

γμης, τ ἘΛ  ΑτΗΐας ἐχροαξ, 1 4818 Ῥγοσαὶ τπτππεδίαν 5 ααοί ἔκπι
επ 

πθη 14 ἰπΐείἔροπάαπι ας ἢ φγοοὶ! νἹ Δ ει] ροβέεηί αιιαῇ σοοιπεια, 

απ (εἴτε δέγαθοηο 11. ..) δῖ5 αΥΠ16 ὃς φαϊπροηία [ταάτα ἀιζεηξ, 

! Ὁ τα  Πατῖα 312. οοπβοίαηξ, αἄθο τ ᾿πηροῆηθ 165 βεαΐγαηααε [- 

1 αΪ ςοπίρίοϊ, πηά6 αἱξ ὈγοΠΥ Πα, ἕξ εὰ 
Ν πρι ὁ (ὲ εὔσαι Ἔγγύϑεν, ὅζο, 
Θοεξῖοα χυΐάεπι Ηγρειροῖς οἰδ, φυά ῥγοριπαθιζαζει Ῥτοτηοηΐοτι- 

ΟΥΙΠῚ Π ογΙ τηάιολε (δσπθαξία ἔδπτθη νεῦρα τῖοχ {Ὁ μοΙΘηϑ8,11Ὲ (1-- 

ποίδηζα 1 Πιπιαπέαν. ἘῈ φαϊὰ ἢ ἀϊοαΐ ἐναντίας ξωωμενακ ἰὰ εἴτ τους 

εἴθιις φἀνοτῇς σοποίπτεγθ, φαΐ ργοπγοπίοσιμπη Ἀἰτογατη Αἰΐοῦ! ἐχ ἀά- 

γεγο ργομηϊπεί, Μείδρμοτγαᾷ δὉ ιιθα θα αὶ (λυτὶβ ἀπέξα, δάνετῇς 

ποπέθει5 φιλῇ δ υτισηαία ραγδξῖθ5. ἃ 0 ΠΟΠ ΑὈΪΘΟΙΕ αἰέθγῖις ὑτο- 

τ ἸΟΠζΟΓΙΙ Ποπήξη, «μιοά Κειᾷ μέτωπον. 7γ071 αγίοεῖς, αἸΟΙΕαΓ 3 εἴ 

Ἐξίαπι ποπιθη Οαγαπη 15 οαρμς ἐγοξξηοι Πρῃίβοανε νἀείαγ, ἃ χῴρρ 

γεῖ χὰρ σαρμε ὃς ἐμξῶ,, αποὰ ναϊεΐ ἀμβαίνω, «ἰοθηάο. 

ἣ Ψ. ττό. Ἔχ τῷ σ᾽ ἂν 11άξιι Ρίδηθ «ἤει ϑέγαῦο Π.. 2. 6: ἀ6 

11} οηἴο Ἰοιμιξιι8, (δοηρίε, ἸΕς: ἢ διϑύλαη Θ᾽ ὀήπον τίν οἰ ὧδε χτὶ 

ἶσον γάρ πως ὥχραι δύω πρρασίγηεσι, ἰἰδι τατπεπ ΡτῸ φρϑαπίτη σε 

(ἀιοά νιῖρο εὐἀϊέιιν ) το 2 577 6σί φγογηθηξ, Οαἰαυϊθοηαϑ ἰδρεη 111 

οὐπίεξ - φιοά {πρεγῖουϊ τητορρτείδ οἱ ποίτγας σσηγ θεῖο πΐτ5 ; ΠΕῦ 

ἘΥρειθοἱΙς ταϊϊθυι5, απαΐετι αἰζονα ἰφζξίο ῥγαξ [8 ξεγ, (εορίαρμαϑ 

αἰϊαοίις εἰ. 
" δηϑώλωισον 1 (ϑυοά ργοιποπίονῖ!ς {15 γαίξατη μος ΠΊλγΕ ἴῃ πιο - 

Εἴο 1π ἀπιρτξῖιι5 σοσαΐτν, ἈΏρα 15. ἀυΐειη ταλτῖα φυλῇ αἀϊγεμηρία 

Ῥο ἀϊνογῆς μαδοσὶ ἰοίςφως, σεξ οοπάπι μέ : ἢς δ ΈΡΦΟτΟ- 

ἷ Ὦ 
ὥ, οἱ φηδιῷ 

᾿ 
Ῥοῦν, 

ὼ 

᾿ 
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ΣΎΝ. 

ΟΟΜΜΒΝΤΑΒΙΙ8. 
Ροηξί5, Ὁ πα ἘπχΙηαΠΊ τρίτη ἰτι π τ : γε χαρά ρεοοιΐ 1η- 
ἐψεπέθιι5 ργογηοηΐογίο σοηήρεζξο πλαγα ἐεγηλπαγε νἱθαίαν, Ὁδὲ 
νέο δά ΠΠπὰ σοσοίϊογῖ5 ταγ]5 σα Π πον τηατα ραηάαΐαγ; ἃ 
{χτ15 οοπηπηοάς μος εχρίιοδέ ΕΗ] Αίῃϊι5, ἢ φαοά 116 ἐδ ἀπῇ 
δὺ15 ρΡγοπηοηξο 5, αυλίι ΠγηῈ] σοηίροίϊι5, ρῥγοίεγέ (χαρά ἱπιροί 
ΠΌΠ6) ἀς αἰξεγιιέγο ἐαηΐππι ᾿ηξ6]Πσα5, ν ΠῚ ἐεγπαπΐθ, ἢ πὸ 
ἴῃ ΠΊΔΙῚ πτεάϊο, (ε γερία5. Αἰζόγαπη Ῥγοπηοηΐουτπι παν] σοίατ. ὦ 

Ψ. 157. Τόύρνῳ 1 “Ἵγ»εδέεη ς Μείδρπογα ἃ γεῦιι5 ἡᾶ ἕογπο ἴπ- 
δυυμεηΐο τοϊαπᾶα ἰογηησπέαν : αἰξογαίγα ἐπ]Πὶ Ραγ5 ΠΠ1]15 ΠῚΔ' 
τΙ5, τΐ ὃς δουΈ ΠΟΙ ἀγοι5, Δ αααπέμπη τη τοϊι πάλη} ἐογπΊαπα οἷτ- 
οὐπηάποῖπιν, Ποδέ ποη υἱαπδασδαμε γοΐππάα ἢΠέ, ; 
ἅμμα] τόξε] Νοχηΐ ἄγος, ἔσο εἰς, ἀτοιΐ ἐεηίο, ππδ οχίγον 

ΤΔΔ 6718. ΠῚ4515 1η τοΐαπάδηγ ἔου ΠΊΔ πα σοπίγαΠαπέμ!. [04 ϑίγαθο, 
εἰχώζοισι «έ τινες τὸ οἥμιῶ τὴς αὐειιωξδε πώτης ἐντεταμίθῳ ΞἘχυϑικῷ 
πύξῳ. ϑογίῃιοιι5. υιζθ ἀγοι5, ΟἿΣ (ΔΠ0 ϑίγαθο ηπαπηλ Ῥ]ΙΠΙῚ5 
Ῥοηΐμμη ΔΙΠΠΠΠΉΪ2η (γοέγ0 ΟΠ ΥΌΔΕΗΣ ῬΊ45Ή10 ἰἤξξΟΥ ΗΠ} θη Τρ οογ- 
214 ΤΥΪΉΦΖΗΘ ΡΟΥΥΙΘΊΓΗΥ, 46 [ἡ ῥί46 ἀγομς ϑδογεῤίολ ΟΥ̓, 
ῬΙΊη. 4- 6. 12.) ἴῃ ΠΊΘΔΙΟ ἱποπγναΐαῦ : ΟΩΠῚ ΟἸΓνΔΓΠΓΩΠῚ ΡΓο- 
ΤΠ ΟΠίΟΥΠΠῚ Κρ μέσωπον, ῬΟΠΕΙΠῚ 10 πηθάϊο φοηίγαῃοης, τὸς 
ἔεγγε νι ἀθαιν, ; 
ΕΥ. τῇ: «δεξιοὶ ΤΙ6ν7.1 “1 7416 [01]. 'φξης, αποά ἃ ἀοχέγα ς 
ὃ ΒοίβροιῸ νεγίι5 μυχὸν Ππανιραηΐ!, ὃς ἴῃ τεύξα ἔογο {Π|Πποὰ δχΐθῃς- 
ἀϊέσγ, ΟΑΥΔΠΊΘΙ ἐχσερία. 

Ν. τότ. χερἕων 1 Ατοιϑ [0]. ᾿Ἰρῆτι5, 4αΪ σαΠῚ 1 τηθαϊο ἱπουρα 
γ οί, ΡΑΓΐε5 6]5 ἄτι ἃ πηεάϊα οαγνιαία ἀποθυς ςογηΐθις αἱῇ- 
Τα]]δηΐαγ, ν. 162. . 

Υ. τό4. Ἐχύϑαι ἐμφινεμον)αι] ὙΔυτΓ οηΐπη ὃς Μαοίξ Ἰρῇ 80γ- 
τῃΐου ἔππηξ ροηΐοβ, ὃς Τδατγίοα ΟΠογοηθίαι5 ϑονεῃϊοα δξίαμη ἀἰόζα, 
είτε δίγαθοπε Ὁ. 7. 41 ὅς ΟΠεγί(οποίτη ΟἸΠΠ1 νἱοὶπὶς Ἰοοῖς 86)- 
ἐρίάγε βαγυάηι ἀϊέξατη ταίεγε 5. ΟΠΠῚ α]έογίογα δὰ Ὑληδίτη ϑαγηηαν 
τα ἴεπογθηΐ, ὃς 1πΐεγ ΠΊΪΠΟΓΘΠῚ ἤδης ὃς ΠΊΔ]ΟΓ ΠῚ ϑουτΠ 4} ἰηΐογα 
ΡΟΠΕ εἴξηξ. “4 ἰκοιηη Μαροιοῖ, αἀ ὙΩΠ41722 δ φηγογηαίς, 'Μ6- 
ΙΔ. 'δ.1. 04Ρ.2. 

Ν. τός. μητέρῳ Τ1ὐν74} ϑογίμιοα Πησια Τενμογθμάά εοὸ {δηῇ 
αἰς! ῬΠηΙα5. τείξαζαν, ΠΌ. 6. σαρ. 7. ὃς ἔππς Μσοιίάᾳ ἀϊέξαιη, ἃ 
μάλα, παΐρίχ, σεηΐος Ἐπ ταί Πῖπ5, χπδῇ Ρορεξ πμέγίσθη; (χαρά, γοξ 
1} πτᾶῖεῦ ἀπὸ ππέριχ, Ῥοηΐαπη. Δα μ5 λέ: )} σα δαμάεμη ρος 
{π|5 σιατη ΤΠΏ1Ο ἁΠθηοῦ, 401 ἃ Μδοῖί5. δ 5 ΠΟΠΊΠΔΈΔΠΙ, 
τείεγε : δζθοεα ( Ἰηηθξ } ἃ φηΐβηις ἰφοης γ10)6Ή} ἀοσορί!, 15. 4- 
ΟΡ. 12. 564 ἈΓΠῚ5. [Δ 01 ΠΌΔΙ ΡΟΡΌΪΟ ποηηεη 1παϊξιη ν᾿ ἀδέαγ,, 
Μαιῶτις λίμνη, ὃς Ἡεγοάδοΐο Μαϊΐπς, ἀἰϊέϊα εἷξ ἃ μαῖαγ τὲ αἷν 
᾿Ασίῳ, ᾿Ασιῆτις. ΟὨΠῚ 4110 ΠΟΠΉΠῈ ἃ ϑογίῃϊβ, ΡΙΙΠῖο ἐοίξθ, νοσοέαῦ Σ 
Ἰάξοσαο γογΊ ΠΉ11ς εἰς, Οσγαοος ϑογεῆϊοὶ ποηηπὶς (δηίαχα 110 Μασ, 
Οὐ Ἰ5. ΠΟ ΓἼΠ6 ἹΠΕοΓΡΓΘέΑΓΙ νοὶ αΠ : ἀοῖπάδ 6]115 ἀσοοίαα Μαοΐας 
ἐν Μκοῖιοος ἀἸχιῖο, τὲ Ῥοηεῖ Ἑπιχίηϊ ροοΐαΣ Ῥομίοας μοηΐοβ γος 
(δία, ἷ 

᾿ς τ άδρσι, ν. 168. 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙτΙ 9) 

ν. 168. Κιμμέριοι γαΐεσιν 1 ΟἹ»ΙΡΙΘΥ05, ἃ ἀΌΙΡις Βοίροχιις 
ΟἸΠΊππεγ5 ποπίξη Δοσεριξ, ϑογίῃίσαπη ρσεπίομῃ 6ΠῈ Ὡβγπγαί Ἐπ:- 
Τπλίμπις : ὅς ῬΙΙΠΙ 15 εο5 ΡΪΔΠ6 δογας γοοαί, Π0. 6. ζαρ. 13. ϑέγα- 
ῷ (ἌΓΆΘη 605 ἃ ϑουίῃ95 ΟΠ Πηριηέ, εοἴχας, οἴπὶ ἡπαρηα Δ] Πλ4η.. 
Ὁ η Βοίροτο ροίεηΐξί, ὥς γορίοπος δὰ ἀοχέγιιαι ῬΟπΕ ἰδέμς ἰη- 

οὑγΠοηῖθιι5 νεχατιπί, ἃ ϑογίῃ!5 ᾿π46 ἜΧρα 5 τείετί. Ῥγοῦαθιίς 
Ἰεπι (επέϊς ΟἸπΊθγοβ ἃ (σεγπηδηΐα οχίγοπηα ργοίθόξος (4 ροίξεᾳ 
ΤΕΔΙ Δπ ἱποιγΠοη65 [πσοιηὉ) οτιπ ργαάοπες ὃς ναρὶ εἴξηΐ, Ἰο- 
«ἡ Βοίρογιιπη οἰίπη, οὐσσιραῆξ, εἰμι ἱπάο Καμμέοιον. παῖ 

Ἱπη Ργῖσιπγ, αἸζτιπη, σαπὰ (στάσοὶ Οἰμηῦτος Κημωροίες ἀρρε!]οηέ, 
10. γ. Α Οὐομπιεῖιο Ἰχρῃεί! ΠΟ ΟἸπΊπηθγίος οὐ ρίποπι ἀπισογα 
ΟΠ ι5 ἀγθΙγαίιγ, ὃς νευ ΠΉΠ]Π115. ραΐλε ΟἸπιῦγος Πουιιπι ὑποίχες 

1Π6Ὸ χυάτα ἃ σοηνεγίο: οἱ] ὥς ποὸβ αἰϊδπειπηιν, οπὶ δε! Π- 
τηΔ Ππί χα 6 ΟἸΠΊΠηετ 15 ϊίσε ἐευπηέαγ, ΟἸταθγογιπι (ΘογπΊα- 
ὩΙΟΟΙΕΠῚ ΠΟΠΠ6 ΠΟΠΑ]Π Δ Ἰο - ὅς ργοθδῦ!6 ἢΠέ (Θοπηοῦῖ ρος 
ἹεΓοΚ ὑυῖῃ5 ἰΙοσα ΟΥΙΘΠΕΙ Υἱοίηϊογα ὁσσαραίθ, {ι141η 1Π Ἔχ γε ΠΊΔ ΠΣ 
(Θεγπγαηϊα ΓΩΙσγανεγιηΐ, ΑὉ ἢ5 δἕϊαπ ΟἸΠΊΠΊοΙ 5 ΗΟ ΘΓ 
61 εχίγοπγα δὰ ϑερίεπενοποπι εὸ8 Παθίαγα ἁυάϊεγαί) ΓΘ ΪΑπῚ 
τιᾶπι (6 ΟἸΠΊΠΠΕΓΙΙ5 Πηχιῆς ρμυίαέ (σεορταρῆιι5, ααο5 ἴῃ ρεΓρεξα 8 
τεποΌγ!5 ἀσεγα (λέγ, Οὐγη) 11. 

Ἤέεοι κχἡὺ νεφέλῃ κεχϑουμμένον, δὲ τό] αὐτοῦ 
᾿ἬΗέλιθ φαξϑων ὀπιδέρκέ]αι ἀκτίνεοσιν. 

γιάε Ἐνγδίτηι ΟΠ "144. δάλσ. ΟΖ»»ΟΥ1.6 ἐθηούγω. 
 υὑσὸ ψυχρῷ σοδὲ Τούρς) Ὑαήγος ϑογεθας (αξ ὅς ὙΖΗΣΙ ΔΆ 
ὉΡεγ (πε {[πτ2) ἃ τιοηξο ἼΔΗΥο 101 Πέο ἀϊόξος πηι : σα] εξίατα 
Ἡετγοάοξι5 τηεπηηϊ., Ὀαδιίαε Ἐπ αΐμι5 δὴ ΠΕ ραγϑ {Π1π|Φ ΤΔυγῖ 
αὶ ἢίης 1πηἀδ ρεὲῦ πηινεγίαπη ἔεγε ΑΠδπῚ ρογγισιίαγ, (ποπὴ ηαῖ- 
ἐἰεπὶ αἰπγηγαΐ 80] 1π|5 οοπίτα Ἰροξίφηηι ἰάσηλὶ βοὴ, ἀείηάο ΚΊ- 
Ῥβαῖς γεσὶς (6 σοηπθξέογο, οἂρ. 41.) Δῃ γεῦο 8118 χιπίιαιτι απ: 
επΊ ΠΟΠΊΙηΙ5, ϑεα Π6μ15 101 πγοης Τ διγιις ΠΕ (αι (Πεοσταρῃξ 
Ῥίεγιαθ ΠΙΕηΈΟ ρυβίεγεπηξ ) οεγία Τυτι5 ἀἸοῚ ποη ροίείξ ἴδη- 
Πυ12Π| ΡαΓ5 ἼΔΕΙ ΟἸΠΟΙ : Πσεέ δηῖπι Οογὰχ (Ὁ αιισαίο σοπέϊρτηιϑ, 
ἃ 4πὸ δὰ Τααγαπι σοηξίητα ἔεγα 754) Ρῥγοχιπις Νίποίξάειη δο- 
σεάδέ, 101 ἔλθη ἀδπηϊε: πποά ἢ ροίξ Βοίρογιιμπη. (Ὁ] γαῖα 
ζεγιπὶ 1υσα φἰΟΠ] ππίαγ, Ὀ]ΠΊ1η, Π1. 4. οαρ. 12.} τείαγσεγα οεηίο- 
ταί ; ΠΗΠ4 τατήθη γδίο εἤξέ ον πουήδη ργιπγη), φαοά ΟἸΠΙΟΙΔ 
τε η τ οη8. {[λξ1πὶ δηδγαί, ρος ἑαπέμπγ τεγγαγαπα ἐραέιαπι ΠΟ 
τε[ιπιεγεί. ὶ 
Δ 171. Ὄφρᾳ κἡ ἐκ ἐσιδὼν 1 Ατραπλεηΐο δῷ ΛΕ ἃς Ἰποαπάο 
αἱ ἡπάϊῃπιὶ (σεορτγαρίας Ἰεύξογεπλ δογίαίαγ. Ὁπωσὴ ἐμοΐος 
τοεΐδρμογιος ροηϊζαῦ ρΓῸ ἐδγγ ζογηια, ἴδια ε]5. ᾿ππαρὶπα ἈηΙΠΊΟ 
σοποερία : Ππᾶπι (σεοσγαρῇϊας ρεγιο ἔυφραςον ἴογε αἰπρηγαέ Ρο- 
εἴα, αιοά 2:4 οοσηζέαηι 9 ἐμεοἠοδί γα ροϊπολέ, κε ῥγογρεε 4Ὲ 
εά ἀιεγοτο ρο{1:. ἢ 

Ν. 173. σιφοαωσκύμθμ.} Πιφούσκω Ῥοεῖ. ἃ φάέω μεῦ τεάπρ[οά- 
Ἐἰομοπ,, νἱάς τη γεγί. 30. 

Ὦ 2 Ψ, 174. 

σε 



43 
Ἀ 

ΟΟΜΜΒΕΒΝΤΑᾺΝΈΕ ΙΒ. 

Υ΄. 174. Ἤτοι [5 Διδύῃ] 1 τδγα Ἰηϊξίαμι αὐ (σαζος ἐμοίέπο, ελπ 
τηᾶδ οχέοπαϊ αἷὲ αὐ Αὐΐτιπι ὃς Οὐεπέεμη, απ 116, ομΠὶ ϑίγαϑ. 

Βοπε [ἰ. 2. ἐγαροχῆο οοηξετί, πος εἰϊ φαλόγαηριιίο, οἸ1}85 ἰδίεγα. 

Ἰπααυα!α {ππέ, ποσὶ ῬαγΆ 614 Σ 1(α (01]. τξ Πηεα Οδἤααα ἃ (Οαάϊα 
θα5 (δ᾽ ἀηρυΐαπι αοαίατα δἰ δαζξογες βεδέπαπθ) ἐδοπηάαπι Ο« 
ξολη: ΔΕΪΑπεῖοΙ Πα ἀποδίαν, 4αδη} {πποαϊγι ΟΠ ΠῚ Ὀτενῖο. 

τρατα (βοϊπηί, ἰάδοσας ᾿δξαϑ {πῶ ἀπρτΠΊπταπι; ἰεουπάδπι παῖς, 
ορροβέαπι, [δ αἰαπιδηΐο ὑγοδιόξίοτει, Ν 5, δά Οτιεηξαίοηῃ, 

ΖΦ Ιϊορίας ραγίεμη, αὐξ ἤπις Αναδίσιι5, οοηίειτιαε : ΠΣ Δαέο, 
οοπηδέξαπέαν Π|ποῖ5 ἀπαδι5, «αλγσαι ὉΠΑΠῚ Γαοῖδε ἐζέης γμοάέξογα 
γαμοὶ γιάγὲς (χαοά ἃ β΄ οέο Ἡεγομίθο σὰ Αἰοχκαμάγεανα, ϑίταδοπο 
ἐείϊε, “έμοα ἤευο γοξίαᾳ ῥγοάηοίεην, ϑγγεῖδης ἐχοορεῖς, σαμν ἰδοαπ5 
ἐὰ αηρυΐατα ἕξετε τούζαμπα αὦ ΑἰἸθχδηάνϊδ) δα τ ἧι ) υατία 
Βηῖς ορροῖέα, “πε Ππορίααν ἔστ σορηϊέαῃγ αὦ Αυήζγαην τουγϊπαηβν 
ἃ ΝΊΟ δὰ Οοοδηὶ ἤπαμι Γ͵}οήρογίαμη ἀποσίαν, 864 φιόζονῖδι Ηἰσ 
ῥγουία5 ἱποορηῖία Γαὶξ Δυΐγαίου ΖΕ ΠΙορίαρ ρᾶγ5, πδο Οὐοϊδπαπ 

Αἰιολπι χίω) πειρωχεαϊῆτιν (ατῖ5 σομηρεγίαπι Βασπθγαης ; ἀπ 6 σαπ, 
τἰμηϊα σοιίγαχεγαηΐ, ΔηραΪι δου ΓΕ ΠῚ οἴἵοα ὐλάες εοηίξιέμθης 

ἐε5 φυδηη ΓΕῚ γευῖζαβ ροίζϊαξ νι, νεγί, 177. Ἑδέοίαν χαίάειη δέγασ 

Ὅο [1Ὁ. 17. ξ εαπὶ Αἰτῖοα ραγίθ οχ (οἷα σοη εύξατα ἀε(ουθεγο, 
πες ἰαε πἀϊποηη ἔστ : λέχομὴν οἰ εἰχῳ μὲ, διὰ πὸ οὐτρόσιτον ὥς"

 

ἀσ' ἂν τὸ μέγχεον ἂν πλάτ᾽ τῆς χώρας ἔχοιμϑυ ὧν λέγειν “ 

οα]5 τεῖ ταξοηοπὴ ράσο δηΐα τεδάϊἀενδέ, ἔρημ)- γοίρ ὅδιν ἡ “πολλ 

γῆς μεσογαίας χἡ τὴς πορωχεανίτιδι θ᾽ "ἢ ἀπᾶς «ιλί 1π τὸ Ἰηροτέα 
Βυόξζυαπς, ΠΊΟσο ἱγαροζίο Δίγιοαμη σοηίεγέ, τηοο ἐγησηΐο, 46- 

σΌΜΠαΙ τεζζαπι οἶγοὰ ΖΕ ρυρίπμ) Παεπέι; ογδηγ δὰ Οὐεδημπη Δ6- 

πο πηαρὶβ οοπέγαῃεηβ, ΝΟ Ἰρίίαγ ἀπρίεχ αἸασγαπημηα ἢἰς οχῃῖς 
Βοπιι ἢ ῥγπταπι Αὐοα ἥσυχα ἃ Ὀιοηγῆο ἀοίουρία γείροπσ- 
ἄεῃς, (δουπάππν Ρίοϊοπηϑὶ ἀείοεροηΙ, φιοαά ἐπὶ Αἰτιοδ ραῦ- 
ἔοπι φυᾶ Πιοηγπο οορηίία πῆς νιδεξῃτ, 

ΕἸρατα ς ἘΙΡΌΓα 

Α 5 Α 

ῬΓΠΊΔ Ῥ (ουπἄι 

ἴῃ πΐξτοαο ργβίεπει ἀϊαρταηπηδίε Αἰτίοῦ ἸΙοηριεπ4ο οὐ δ ΟΣ 

σρᾶπο Αἰἰδηϊτίςο, Α σὰ Νιπαι Β ; ἰαττιιάο ἃ πλαγὶ Μοαϊέογγαηθο ας, 

«ὦ Ἀπτπορίαπι Ἔχίγεπιαμι Ὁ : ὃς [λπππ60 ααϊάοπη τηΐηον δὰ Οσεᾶς, 

ΠΌΤ οσοίδασσα, ὑδὲ πὐπον ΖΕΙΠϊορίας ροϊέῖο δὰ Αὐήζραπη ἕπηῸ 

ἀξέείξα ἡπαην {πὸ ΖΕργρῖο, ἰῴξο Πηθα Αὐ ΕΓ 15 101 Γαγίαπη ἀποῖσ 

τας, τοῖο Ξέγαδοπο, ἰδέτ:5 οοοίδιμπι ἴῃ ἀπρυηζυτι σοπέγα θη 5 

γαα]οῦ γεῦο ἰλπάο αὐ ΝΙαπι. Νὸς σμίάοη (Ἐπ ΠΠΠη ρνοίξεγῖα 

ΘΤΈΓΩ ΕΧ ἤτρτα ριοροβέις ἤραναπη, οἹ νερΙΈΔ1 τηδρὶ5 οοπίεαίδηθ- 
50γ, ἴῃ [0815 μοίττι8. Αἰτίοδαν τας ἀοίοζζάηη ὀςίςΙΒιΠγ15, ; 

Υ. 178. 



Γι 

ουπὶ ἧς νοιίειιῖ, 

ΟσΟΟΜΜΕΝΤΑΚΕΙϑ9: 

ν. 175. τεαπεζίῳ 1 Ῥτορτία »ηρη[μἰαηι ΠὩρηϊῆοαί, ὕἷσ αὐππέοτα 

Ῥτοὸ βριιγα (σεοπλ (8 ροπιέαν, φηφάγδηρηίο (011. γον ῥαν αἰ οἷος: 

απο, (τὲ ταοάο ἀϊόζιπι) ἃ (σεοχηείγιΒ πο ποῃλίπαῖο, συοῦ 

αμαξάδπι ψΟίΕΓΙΠῚ τηϑηΐα οεγε οααίάαπη ἐγαρεζὶ! ( πθαιτο ἐπῖπὶ 

ὁπιπε ἐγαροζίοῃ εὐαίάοπη Ρίδης ἰουιηδ) Βρυναι ταίεγγθηζ. ἵΝὸς 

οὔπι Ματεϊηῖο Δι! γδηγαν ἐγαρεζίοη γαθηίαϊαία τείοθηβ, οἱ πος: 

τῦθη ργίπτο ἱπάϊίππι, {π|4 ξα1Π φιοά ἀείουϊδιε Ηοίγοίτας - τὸ πεὶς 

ΤῈ 900 πλῴ ἐς ἐπεναντίας σεὺς ἀλλήλας ἔχον ἀνίσοις. «οὶς δὲ ὧπι- 

ζ Δ γνυύσοις ἴσος ΧΝ 7. ρεῦ ἰγηεοάοοϊοη νοῦ, 8115 ηυλάγδη 15 

Ποη ΡαΓΑ ΘΙ οργδιτιῖ5 Ἰάοη ΟΕ εἴθι!, ΜΈ δυΐεπη ΤΆ ΟἶΠ5 

Γ1δγ4 (πης ἀείοζξα τγάρεζί! ἔργα ἀείοῖρε! ἔογππατα γείετέ, αυᾶπὶ 

ἐγ δηρΡῸΪ, οαἱ δίγαῦο [10. 17. εὐπόθηι οοηξειξ ; οὐἱ ἤρπτα; Τρία τγεὶῖ 

ψεῦέα5 ρἷδηθ τερυρηδί, 
Υ. 178. ἄζχι ϑαλιίοσης] Ανΐδπι [ςρ δ ν᾽ δείον ἄκροι ϑιυλοίοσης» 

ΡΞ Ξ---»͵εξ- κατα 2Π1η:5 ογά 

Τογρλΐνμις ἐγμθης Αγαθηη οομοίμ μην πη ας: 

Μοῦ Π01 ρατιπι οοηίζαδις Τἰοηγῆιθ, ἢ ἤπιπι Αταδισαμα ΠΙσ ΡΓῸ 

Αἰτίοα ἐεγπηῖπο Πππιδέ, οὐπὰ ἀΠ01 ρεγρείυο ΝΊδαπη του πὶ σοΏσ 

πιειαί. Ὑιάς νει, 262. 
Ψ. 179. χελομνῶν ΔἸ διοπήων] ΝΝΟΠΊΩΙ ἱρῇ εριἐπεέοη σοηνεηϊξ : 

ΔΩ͂Ι εηἰτι “Εεῤέορες, ποη Ὁ “Ἔΐρίορο γμίοσηῖ ΒΠο, αἴ πυρεῖα 

ῬΠΠηΐας ΠΌ. 6. οαρ. 30. ἱξὰ 4 υπίεμς πὐσγοαέηο
, πογηΐης [01]. πος ἃ 

Φ 

Οκεῖς τπάπο, αὖ οὔϑω το, ὃς ὧν, υπίεμς, φυλῇ να]δὶ (ο15 οαΐογα 
μ ͵ 

Ρεγαῖο. Α μέλας μὲ 
λαννῦς, 

Ψ. 180. δέ ἑτέρων 1 Ἑογθῃλ [(]]: φαΐ Οὐϊεηξαίςπλ Αἰτίαι ΡᾶΡα 

ἐεπὶ ἱποοΐπηΐ νου α5 Πημπὶ Αὐαδίοιη. {πηπϊξ ἀπρίίσρυι επθ ἐν 

ΤΠΙορίαπι : ΑἸτεγΑΠῚ Οὐδπίδιεγω, ἡπο Ῥιοίεπισο ἐπ Έπιοριῖα (Ὁ 

ΚΕργρίο ἀϊοίξαν, αἰζογαπι Ἡείρεγιδτη αὦ Οοεαησμα Δί τ ΠΑ: 

λιν» Ρεῦ δηπζαοπου πε Ῥοσειοα ΝΟΣ χα" 

Ὡς Ἡοηλειις, 
ΑὐἸϑίοποις τοὶ δεχβὰ δεδαίατω,, ἐοώτοι ον δρῶν. 

Οἱ ζὥ ὕνωομῶμα ὑρίον Θ᾽, οἱ δ᾽ ἀγιθν». 

ῬΙΠηΐας Π|0. 5. οᾶρ. 8. ἀϊν!ποηθπι μῆς ἀοίενίΙ5 Αἰτιοῦς ἱπίουρο 9 

᾿ς ἜΣ {επτ. ἣ 
᾿Ἐρεμβῶν] ΤτορΙοὐγξαγεσι {(!]. 4] ΔΠΕΙ ΟΙΠΊΓΩΙ5 (ὐζοῖβ 'Ἔρ:μ 5 

᾿ς ῥρὶ ἀϊόλι, υἱ ΗομΊΕΓΟ, 
Αἰθίοπας 8᾽ ἰχόμζω, κἡ Ξιδονίες, "ὦ Ἐρεμξάς" 

ΠΩ αὔρα τὸ ἔραν ἐμξαλνάν, ἀξ Τρωγλοδύτωι εἰίαλτη ἀϊόξι «ὐϑὰ τὸ 
᾿σρώγλας ϑάϑειγ» ηποὰ 1π ἰρείπηοι5 {ΕΠ ΓΟΓΓΆΠΕΙϑ ἀερεγεπέ οὗ γοΐιο- 

[,] 

πιθηΐοπὶ [0115 ατάογοπι, ᾿Απὸ τῷ εἰς πίω ἔξαν ἐμβαίνειν "Ἐρεμεὺς 

ἐγυρωλογῶσιν οἱ πολλοὶ» ὃς μεταλαξύγ]ες οἱ ὕσερον δδὴ τὸ συιφέσνξον 

“ρωγλοδύτος ὠμάλες9 φείαδ. Ὁ. 1. Νοπγπα ΘΠΙΓᾺ ἢσς ἰεμτξ 

ϑίναδο ἃ Οὐποῖβ τροπί4, στη Αἰ ΠομΊξη 1ΠΈΕΥ (6 μβαδεγεηΐ: πῇ 

ταῖς Ξύρφι ἀϊἩ ηαἱ ἱπίον ( Αγδηγδῖ. Ὑπι ἈΞ μορίαπι οἐγέβ 

ηαρηη Υἱοίπαιη δᾶπς τεβίοπεια (λα οἱειίψαβ Αγασῖα. ΔΠΟΜΙ 

»» Ὦ3 ἰορς 
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ζ4 
᾿ ὙΠ 

ν᾽ " 
ἵ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΈΊΙΓΙ 8; 

ΖΕ. ορία δἀ)οίαπε ) Ἠεδταὶ σρης γΟσΑι τη, ΘΟΔΙΙσΘΡΙ λήθῃ ἔδηθ, τεηξῖα, 4] Ἐγετηθος ἀϊέζος οεηίεέ φυλῇ Ονροἰάεηξαϊε5, «Ὁ 3 ἐτοῦ,. 4ιοῦ ἑασέραν ποίλέ, ποῃ ῥγοτίι5 το βοίδηήα νἱἀεέμν, πηοῆο μος τοῦς Ἱρεόξα γε! Αγαδῖαὲ α]έγα ἤπαπι δα Ομεμέθμη Πα 1Πξε]Πραΐασ,, Δ} 8} εοεπι {Πεπηδές ποπηςη ἀοοορη8 μαμὰ ἔμοῖ6 {ΠῚ ΔΠοητιθ τ ΠΊΠΓ. 
᾿ Ν. 181. Παροδλξῃ] δ151πέε!Πσοηάο εἴδρα. 6112 {ο1]. ραηε γί. 46. διμ Πα ἸποπῚ Παης ἃ ϑέναθοηο ΠΡ. 2. Ὁϊοηγῆμπη Παρ ΠΠ8 νΕΓΠΠΉ]ς, ΤῈ] (6 ἃ ση. ῬΠο 6, (ἘΠ ῬΓΟΝΊΠΟΙΔΠ 6ΔΠῚ τεχῖξ, δορος ΡΙΠῸΕ γεξογέ, ζιυοά ἔρον ἀρίεγεα γημίεα ῥαῤτεσεϊογδπις ῥίγο μά γα ἐογρηρέδα Δ, τὶ Ῥοϊες βαηεβογίηα γῃαομίζς, - 

Ν. 183. χυανῆσι φολί δέοι] ΑΙΙορσοτία Ἡὶς εἴϊ, Μεέδρῃουίοῖς δηϊπλ ἀἸΟΠοπῖθι15 σοπΕιπια {θεῖο ἘΓΙΕΩΡ Δηζζον, 1 τ ἰδοιπάα σοιραγβίο ἰχϊοπΐον ᾿ἹπΠπυδέαν, Αἰίοδηχ {αἱ {ππ]6 1 6Π Ὁ (εγρεπέιβ Ἔχ ΨΙ]5, [μια Π}15 σβογα]εἰβ ἰδ πᾶς νΑΥΙΕΡΔΓΙ5 5 φολί τες Θη1ΠΊ ργορεῖθ ἱξγρεπ- {15 ἰχιιαπηδς, τέ ὃς χυαγεὺς ἀταςοηῖς σρτΠείοῃ, ΠΙδ΄, λ΄, χῳτεῖςκ] γΟΓΟ τηρίδρπογῖοα ἢὶς οϊπο εξ, ἃ ποεῖς 2. {}]5 χαῶς ςἰγμα]α ΟΟὐσοΙ5 γοσδηξι. 
ΟΝ. 185. Μαυρεοϊ δι- ἔϑγεα, γαλης} ἸΜαπγηΠ] τοῖς ῬΙετχαὰ ἙἸοππέιν (1 1 δέιη!ς ἤασιγὲ 5 ὅεης Ῥιάρηα ξ5 ορμίοῃεα, (εἴτε ϑέγα- Ὅοπε Ὁ. 17. Ἦος ἢς ἀϊέζος Ρίεγιαπε σεηΐεηξ ἃ μίρο οοίογε, καὶ μαω- δὸς ΕὨΪΠῚ σοῦ ὃς μαυνεὸς ρει ΑΡ ϑεγοΠη, Οδίσαγιμ ὃς Πίσαπη ἢρ- ποδί : πο 1Π4. Οτσ. ΠΡ. 14. ζᾶρ. 5. ἈοΠΊΔΠΙ ΜΜΔΉΥ ΖΕ ΔΉ 4772 αἰ Ἴσ61 σου ΕΠ ΕΙογιπξ, δἰ ἐογαμη ΤΊ, αηαηλ ἀἸόζατη ρτοχίπιε Ο- ΤΕβηΠη1, ἃ Ὑ2,}02 πγύϑ χῇ ἰτοΐῃγη Ἡδγουϊδιιπ ἢς ἀιόξαπῃ ; ἰζουδηλ Ο[4γ16Ή}{8772, Ὁ υὐῦῦδ ἀθποῃ} ΠΑ ΔῈ σαρ (ἰφ(γέδρ ταπίδίο πῸ- ΤΏΙΠΘ νΟΟλΥΙ 70} τεχ ({7υα ΗΠ, 41} φαγεγίῃς Οσίαγεμι ριιρμα- ὙΙΕ) οπη αηΐδα ΤΟ] ἀϊσεγοίαγ : ϑέγαθ. ΠΡ, ΑΝ, «Ἢ 
ΤΙΠριίδηὰ δυΐεπη (οἱα ἢὶς 1ΠξοΠΠσεηάας αῖρρο ηι (4 20 ππίϊ- Παϊουῖριι5 (σεορταρἧη5 Μαυτιῆα ΔΡΡΕΟΙΠΔέμ, ο)ι15 15 ΜοΙοοΠαίῃ ἔξ ΜΏΠΠΟΒΑ Ἠαντες 41 Μδυγος ἃ ΝΠ αΙς Μαίδ(γ1115 εχ δέγαβοηΐίβ. ἰϑηΐεπεῖδ ἀπ τεγηηϊηδέ ; οὐἹ Πισοίηϊξ ῬΠΙΏ115, “4)γμη1ς Ἰμίμοῤαᾳ Βος- οὐδὲ Μααν ἰογηρηση βριῖς ; ουπι ἐκ Ῥεο μια (ξηξεηξία 1Ι4δηγ ἤπινῖ- 118. ΜΑΕΡΙ(ΔηΪ2 ΠῚ ΤΙΠρΡΊὩΠαπὶ ἃ Οαίαηοηῇ ἱεραγεξ,- 10. 4. πὰρ. 1. Μεππηϊέ φυίάεπη ΡΠ Πῖι5 ἀπ ρ Ποῖς Μλυγιίδηϊας, ΙτοΡῚ δυμζεπη γεσοηβο. Ἱπ]ροΠταπη Μδυγι ρα ΠΟΠΊΘΗ ἸΠημ1Ὲ : 8254 Ορῥ᾽ άμηι ( ΙΠ401}} 5) Ῥῥαοῖς γερῖα, αἰξογίηις αι ΜΜαμγτεαηΐο. ἘΞαΘ ΤΙηριΐληα ἰΟ πΈΠ5, Ὁ ρς 2, δ ( Ἰηηι1 } ΔΉ γΟΥ 14» })γαοίρπα, τρ1416 γ0γγ167) ῥγοΌ2η- ογαθ, 7 ηος ῥίογ],μ6 Μαηγηβος ἀξχογης, ΠΌ. 5. Ρ..2.. ἢ  ῸΘῸΌὈΟΘϑβ{ἩῈ Υ. τ86. Τοὶς 6 ἔπι δὴ, Νομείϑων ἢ (υα ΡίοΙεπλδεο ὅς 411|5 11. Ὁ 5 ἔς ΟὉ}}1 (Θδορταρῃΐς Δ αηγσε ρα Οε(γτθρ!ς ἀἰζτα (ΝᾺ ΠΉ 18 η0- ΠΉΪΏΘ ΔΠΡΊΜ 15 ΕΓ ΠΊΪηΪ5 ῬΓΟρς Απηρίαραιη Πῃπήξη σοί τόζο, ῬΙη,. 10. 5. τὰρ. 3. ϑοίιῳ. 1. 26.) δ4 ἴογε ἐοΐᾳ ᾿Νο»μ μη γ6Ρ10 Ὁ λη- παιυηονῖθιι5 Πα α οἱ: ΟΕ1]118 ΠΊΩΧΙΠΊΔΠΊ ραγίθ ἢ [πο δηΐ Μα(«[5- 71, Νδυν!5 ὑγοχίηηι, 4υῖθι}5 ΘΥΡΠΑΧ Ἱπηρογανῖέ, ὃς ἡ μῇνίἸ, Ἠὶς δ Οὐθμίοπη σοπίιρα!, Ἠδὶ ΔΠΓΑΙπη ΜΑΠΉΠὰ τορῃμπΊ, οαἱ ροίξεα : ΘΥΡπᾶοῖ5. ἔασι τορηηη) ἃ ΒΟπηδηίς ἰοοποο πη), ϑέγαθ, μονὴ Ἶ 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΠΙΙῖ 9. 

ΜῈ απξεμι Νογμάαίον (ὃς ἱπάς Γ της ΝΝμη] 40, αἱ Ταροάος 14- 

γ᾽ 44) ἃ Ῥεγηγαΐαπάϊς ῬΑ 1115, ΡΙΙη. 10. 2. σα. 3. [(1]. ἃ νομὸς ρα(. 

οπι, απο, οΠἸΠΑ ἀρτιοα!ζαγα, ΘΥΟΡῈΒ (λῃίαπ ραίςεγεηΐ, ὃς υ4- 

σὲ ΟΥΥΑΥΘΉΣ, γῃαραίίᾳ [μα, τὧἱ Παθεξ ῬΙηῖι95, ῥίαμ γῖς οἰγοι[ο- 

γοΉ6:. 
Δ. τ92. Οὐδὲ βοῶν μυκηθ μὸς 1 Ἧος ελΐεηιι5 (ογίαξ γεγαπΠι, 

ἀποΐ Ῥονεβ ῃ {ταθυ]4 ΠΟ ἀεάποογοπέ ; ΗΥρειθο συλ νοτο ἢ] ἐος 

περεί αγπιεηΐα ὅς βγοραβ ραΐσετο, {εὰ 1ρίοβ τὴ {γν15 βοχολῶς 

(φαατη γοοοπὰ δΟδι15 [Ο]15 ΡΓΟΡΙῚς ςοηνεθηϊοπίειη χα α χεησικῶς τ 

Ποιηΐηοβ {ταηϑίεγε ) ἐφη41,47)) ΡΘΟΟΥΑ ρα[ἐὲ (0115 μεν !5 ὅς {ταζεθις 

ὃ τοῦτα ἠροπέε παίοεπεθιι5, αἵ ἀε ῥυΐπῖς πιουίαϊαπι Ροοίῶς [εγαπί. 

Μιὰς Ον!ά, Μείαια. Ηδ. 1. Μεγία5. εηϊπι (ΤΟΙ ς σιγαῦο ΠΟ5 ΠΟΠ ἴδη- 

ἔπι ῥιζοφά γύς». νετ ΠῚ ὅί κρεωφώγες Τοῖς, γώλωκ]ε ὃ ὁ τυρῷ 

σρεφομῆμες" αἱ ὃς Μαπηϊηληι γοτογε ΘῸ5 αἦ οἰ ΠΟγο ν αι ὃς 

ΡΥΪΟαΪΓαγαπη ρεγἀπχ δ. 
Ψ. το4. Νήϊδες ἃ νὴ Ραγέϊς, μὴν. ἃς εἰδέναι [εἴγε : ἀπόϑέες 

ψειῦο αὖ α ρεῖν. ὃς πϑὔϑομοι ἱπυΐ. (ππάε πυυϑοίνομολ) “πάτο, 17:- 

ἐθίησο 5 4. ἃ. “00 16ΉΑΥΙ, ἨΣ Ἠδ “πάρ μτάθηι ΦΗ]ΟΖΉ 472 64 ΓΟ 

γ8 ΡΟΥΟΘΡΕΥΊΠΓ. 
Ψ. τοό. Καρχιδῶν, Λιξύων Ζ] Αὦ “βἼοανι 

ῥγοῤυῖο ἀξ 472 Ἰαλτι 

ἀροράϊε, ἃ Ναπηἀ15 δὰ ϑγγειη πη] γε τα οχίεηίαπι ; οα}5 ἀοτηι- 

ηᾶ ΄αοηάατη υΓὉ5 εὰ 4138 Οταοῖβ Καρχηδοὶν γοσαΐδ, [Ατίηῖ5 (475 

ἱεράρο, ἃ Οάγεραάα Ρηηΐοα ἰιστα μουά) πγβεηι Πρηϊβοαηεε, ἴε- 

ἢε {ἰνῖο ; αποὰ ὃς τοηβεμηδέ βο!πι5 σᾶρ. 30. δὲ ΓΙῸ [ΟἹ]. ϑγΓ15 

τεῦς εἴς, αὖ Ηδερταοσγιπι γο06 ΤΡ, ἀαίδυϑ εἴδη ᾿ἼΠ) 71:0Ὁ4}} 

βρηϊβολί. Ἐὰ ἃ Ὀιάοηε, (ἐπ ἘΠ, οοπάϊέα ἔεγέαν, ἃ Τ το ῬΠαῦ- 

πἰοος πρδο μας ργοξδόζα : Πίπο ἱποοίδς ἈΟπηΔηΙ5 Ραηὲ πῃ Ῥῥω- 

ἴσος, νοσαῖ ; ππάς αἀ]εύξιναισι ΡΜΉΖΟΝ:, ἢουξ οοἷον 411 (σγϑοὶϑ 

φοινίχείθν.» 111 ρμηίσεης ἀἰοῖξαν. ϑεᾷ φιοὰ «ὦ εογιπλ ΟΡΙπίοποΠα 

(ρεῶζαι, αἱ ἃ Ζογο ὅς Οαγονοάομο σουάϊέαμα ἐεγαπέ (πὲ Ἐπ εδί- 

τ5 ἴῃ ΟΠγοηῖοο) 11 1Π ΠΊΔΡΠΟ ΕΥΡΟΓΕ γεγτίφηίαν : Ζογης Εη1Πι ΠῸΠ 

Πότθο δξ ἃ 4πο οοπάϊία εἴτ, [64 ρ(α ηγῦς ΤΥΥΉΣ (Ηεῦγαῖς Σ᾽, 

1ὰ εἴ Ζον, νεὶ ΤΥ) τρ146 οοἱ0Ή14 ῥκος ἀρήμξία  Οαγοροάοη νετῸ 

1ρῆπις5 μόν μγδὶς ΠΟΜΊΕΊΙ Ν τοῖα ποπηῖδι} τπιαλμξαζατῃ, αυοά 

᾿χποάο ἱπάϊςανίπηι5. αἰϊωηάς αμᾶπὶ Ὁ Βοπηηΐς ποιηίης Ῥγο ας, 

Ἰμτὸς ἢσς ροτία ποῦ 115 ππΐ, τ αὐόζον 
ἢἰς ποίας - ἄς 40 Θένα, 

“Ὑπόχκεν ἢ τὴ ἀκρ»πόλει οἵτε λιμδίες τὸ ὃ Κώϑων γησίον. αἰελφ εφὲς 

᾿ Ἐνείπῳ πδειεχόμδυον, ἔχον] γεωσοίκος ξχωτέρωδεν κύχλῳ. 
Ὅε ἢὰ- 

'ὰς πατρὶς ἱποιοιηθηξ5 (πᾶ πιάρπαπι ΒΌΓΟρΡα ὃς Αἴτιοα ραγίεπι 

61 ΠΙδ]δοῖε )} οοηίηϊοίαν 1016 ἐπὶ (Θεορταρῆιβ : αὐ Δα ΐοΠη ὰ Βο- 

τοδηΐς σαρία, σοδί τι {πηΐ Ῥαηὶ φαοίΐααοίῖ ἱπρεγογδηΐ της ὨΊΊΡτΑΓΘ, 

ἀπᾶς Ὁϊοηγ ας 11Ἴϑγηηι ες ἀϊοιδ απ ρῥυῖις ῬΡαΉΟΗΉΙ δαῇεῖ : 

τοἱοηῖς ἐπ Ἀοπηδηῖς ἐεο ἀεδαλ15, ῬΠη, 1" 5. Οᾶρ. 4. τὐπἴος Αἴτοβ 

ΜΑΠΗΙ͂Σ (αδάϊτος νει ππη!ς, 4αϊθι}5 ΔΡΤΙ Ομ παριπβηῇ5 
ρΓ8 ἴγάπ 

ἀϊία, ϑίγαῦ. Π6Ὀ. 17. 

Υ. 197. Καρχηδὼν» (ὦ μ69.] πο τὐθοτι ἰοΐαπι, (ςἀ. ἀγοςΠ1, 

4 τιὰχπ απας Βυτία ἀϊοϊα οὐ, Ἐογαηΐ οηΐπι Ὀιάοποηι (ληζηΆ [ΟΥΤ2’ [ρα- 



τὰ ὈΟΜΜΕΝΤΑΆΚΊΙΓΙΠ 5, ὁ 
τἴστι δὉ Ἡγαῦθα ἴῃ 1 ἰδγα τερπαπέε ἐπῆε, φυδηΐμπι οοτῖο δ. 
Θυΐο, ὑτὸ 4υὸ ἢϊο ρεὲῖ βυμεσάοζἤξῃ ΥῸΧ βοὶγ υἱαγραΐαν, οἰγοσηγ-. 

ἕλγς ροΐϊεί, εοψας 1π ἰογὰ ταιησΐα σοηοίίο Ἰοουπα] ἀγοὶ σοπάἀεηάκε, 

πἰτοππιδοαιῆς, ππάθ εα Βγγ(4 ἠϊόξα, ἃ βύρσει ΦΟΥ̓Τ. 
ΜΜογοκεῖχμο {[υἱπγη. Γαδ 6 πορῖῖμθ Β.(471, 
Ὑκηγῖηο σηαριηγα ΡΟ [ΣΉ Οἰγοιμάαγε ἑέγσο. Ψιτρ. ΖΈῃ. τὸ 

Ἐιρὸ νετὸ ἴπ ὁοζλιηπηῖ Ν ΟΠΠΙ ἐξηξεηεῖδῃη ἦρεν 60, 4 Ρα- 
ὯΟς ΔΙΌΘΙΙ Ροιξγα, ἴεὰ Βοῦγα, ἀποΐ 1ρῇ5 ὃς ἨεΌγδοῚ8 γηϑτο 

φῃίγγγογιειαγ Προ β σαῖ, νοζαε σοηΐεῖ, ργῸ 410 οπλ (αοΙ βέρσω, 
ζουϊδογοηΐ, δῖης ἔθυϊος ΜῈ ὁοοαῆο ργϑἱέα, αι βύρσε, 1Π15 οογάτ 
6,7, ΠρηἸβοδῖ. Ἢ 

ἘΠ, 198, Ξύρης] νἱάε ἴῃ νευ. 104, ὃς το γ. 
ν. 263. ἸΑμπωτις] Δ ὠναπίγω γείογδοο (φοιηρ. ἃ πίγω ζ1ἦο}. 

Ἧς ἀνάπωσις» ὅς Βίης γεν ἔγῃοορεη ὄμπωσις ὃς ἄμπωτις» φ[{Ξ:- 

“ηξὶς γηαγὶς γερο ης, ῦο δαι48 αυδῇ γεζόγύει. 
ν. χου. Νείω πόλιν 1 Ὑπιοῆς, ὑγὸ Νειίπολιε ἘτγαΓ ΔΠΈΕΠῚ 

Ἐπίαίηος, ὅυπὶ ΝΕαρΟ ΠΏ πδης ἑαπάσπι οὐ ἔΕΡΕ ρᾶῦνα σεηϊξξ, 

Ἐλ Ἰπκία Αὐγαηλεπίαπη, ({Ὁ. Ἱπέεν δυγεῖτο πϊπουε πὶ ὅς Ολυμαρι- 

ὩΘΠ1) Πέα, ῬΠΏ.1.5. ο.4. ῬεοΙ. 1.4. 6.2. πες ᾿πέεγ δυγίοϑβ ἄπ125 ΔΌ δ11--᾿ 

τἴοιο {παίθῖαιν, Ὁϑ1 εθάτι ἐταξιξ δέγαρο Νεάπολιν. ἰω χὴ Λέγω. 

χαλῶσιν. Ἐπηάεπι οὔφη Πίππη ΤΕΡΈ πιαρηᾶς ἀΠίσπας ῬΠΏΙῈ5, 
Ὑ λϊογεσι Ἰρίτως ἵοθρτίη εἢδ ὁρογέεε, αι Αἰ τξοῦ ΝΘΆΡΟΪς ἀϊαίαν : 

ὍΠΙ ὃς αἰἴχυαα Ῥτοίογαροι ΘΧεΠΊρίασια ΟΪαπο οσοῃίεηξπηΐ, Ἐορῦπ 

τολσηλην ὃς Νελρο τα ̓σποηγῖα ἔδοίοπάο. ῬΠη115 Πα! ἀο, ΡΥδ6- 
τον Ἐερη, ἸΝεΔροϊη 1081 ποπηπαέ; Ορρέάα (πσιξ ) ἸΝϑαβοίης, 
Ὑαρῤ᾿γα, “γος θη, Ἱ ρεῖς αἰτεγά., “πα ΘΟΡΉΟΜΜΦΕΗΥ ὙΜΑΡΉΩ : 

ἴοῦς ργοθ δΙς οἱ- ὁρρίᾷα χαΐάδετα ρυπιο ἀϊνοτία παῖε, ἐξ δάθο 
νἱοίηα, πε φυλῇ ἴῃ ἀημπηὶ Οὐραοτῖπί, ὅς ναΐρο ῬγῸ πο ΠΑ 

5, 

ΤυΘγηΐ. 
Ἧς αἰγξ᾽ οὐαν Λοτοφα οι 1 Νοΐα ἨΟΠΊΕΓΙ Οὐγῆ ΠΌ. 9. ἀε1 οἱο- 

γνπασίς ὥρδυΐα. ἘΠ ΠΙΒ ἑθοῖος δὰ εος ὁείαίος τείεγί, δάδο Ἰοί! 
εἰπ!σράϊης οαρίοβ ({ 06 ἐς ἀγϑογῖς ἤγηξίες Γαευῖε τξ Ῥ]Ιηῖ5 (επῈξ, 
βυο ῥβεγνα, οὐἱ {δηϊοηείσς Ἐπί τη Ποτη. ροῦμ5 ᾿νεῖ ) τξ 
πᾶς αδάποι ποη ροῆδπί. [ηΐπίαι Μορ Ήροηλ ἴῃ ΒΥΓΕ ΠΙΠΟΥΟ 
Ε οἱορμαρογαπι ἕείγάγη πῆς, απο ἘΠΥΠ65 ἀρρὩ]Ὲ, νευ ΠΠ}}ΠΠπηππὶ 
ἔξηεῖε ϑίγαθο, στα ὃς 1ιοεορραρῖέε: Ῥίοϊοπηδο σοσποῃη δέ". 
Ἰάδθρυ ἕαπηθη Ῥίοϊοπιοιβ (ΠΠΔΠ Ἱπέεν αΐγασησας (δπίθηξίαπι ἢὰ- 
«Ππαη5) 4115 ᾿ιοΐορθαρσοβς ἢϊς δὰ ϑυγέίῃ πηδ]ογεπὶ ΠἸδέαϊε, (ΠῚ 
απόζογε νοτο ποίῖγο ρίαπς σοηίοηξιαθπμε Μεῖὰ [1. τ. οαρ. 7. ῬΠη. 
ἘΠ. 5. φἄρ. 4. ὃς δοΙΠπὰ5 (4.30. [2 2,1: ηγο Ὑθοθ[Πε (Ἰπα 11 80 11Π118) 
δγγεῖς γπηαγογὶς αὦ Ῥρηφηογμα ἀγάς ΠΣ 18 1. οεομῥάθος ἰϊάγοίρηις, 
π60 Ἰμσογένρι 6}. 1τὰ χυϊᾷεμι 116: αἵ ἐρὸ ποῇ ἁπαῖο 11 τὸ ἴα- 
Ῥυ!]οίᾳ οετέ! συϊοσααῖτν {ζαίπογε ( ρυδίεγειπη οατη Γι οέι5, (εἴτα 
ῬΙΙπῖο, ραῆηπη ἴπ Αἰτῖσα ογοίοαξ ὃς απ ποίϊγα ἰοηΐεηΐα πὲ ἐς 
Ἰοοῖβ πυ)α πο! υἱᾷ. τπ γεγῖ 461.) νἱποῖξ απξεπι ἐρ!Π1} ΠΕΠΊΕΙΟ 
ὉΪϊΟΠΥΑ͂Ι (δϊοηξα. [6 αγύογο αυδ ῥτὸ 1 οἱο Παδείιν, 55 ῥογῥά 
αυδ οοάεπλ ποπλης ἀοπαηΐξ, γιδοαΐης ῬΠΏΙῈ5 10... 13. Οἂρ. ": ̓ 



σΟΜΜΕΝΊΤΑΒΛΒΙΙ 5. 

8. ἐ αγύογο ΟἹ. ϑαϊπλαπεϑ ἴῃ ῬΙΠηϊδηΐς ἘΧεγοϊἑαοηῖδιι5, ἘΡῸ 8.1- 

(οι δὰ φονθπι [ἐπίεητδπΊ ἀροεᾶο, 411 ΕΟ ποηγης αγϑογο, 

μοι μεγ άγηι, «Ὁ ἩοπΊετο ποίδίδπι Τταΐαπιπέ, οατα νοςεΐ λωτοὶο μ(ε- 

λμιδέω καρπὸν, 400 ἘΠΥΠ:5 (ΟΟΙΙ δἄδθο αυϊής γείςεδαηίαγ, ἀγθου 5 

ςογίο (τιόϊαπν {ππΠῸ πη εη8. 

Ψ. 2ο9. Νασαμώνων 1 ἹΝαίαηιομες, 4μ05 αϑέθα ἹΜείαγηηιοηος 

Ογαοὶ ἀρροἰϊάυεγε, αὖ αγρμρηορεο ἰοοῖ, γη6 105 ΤΆΓΟΥ ΑΥ̓ΕΉΑΣ Πίος, 

ῬΙη, ΠΡ. 5. ᾿αρ. 5. Ηοβ ππαχϊπιαηλ ῬΙΎΠΟΓαΠῚ Ραγίειη ἠεἸ εν 6, 

ξουιησαθ {δὰ ἴσπεγα Ἰάεπι γεΐεγί, 1, 7. ΠΡ. 1. Εἰὸ απΐεπὶ νῸΧ 

φϑίμδυ Ὁ. νεῖ ρεγ (γποορεῇ ΡΓῸ φϑιόμβμ. νεῖ, «Ὀ]αίο φρηηεηΐο, 

δ αὐ μῶν Ἀροοηΐῃ, ΡΓῸ ἐφϑιμλθ! δ᾽» υἱχ]ΐμϑυ- Ρτὸ ἐκτισμῆν 

ν, 869. 
νύ χ1ο. Οὖς Διὸς ἐκ ὠλξγρν]α» 1 ῬΙπΕΔΩΙ εὐγόγεηι ποία 541- 

τοσῆιι5, 40] ἐχ πος ἰοοὸ οΟΠΠ1ρῚ 1άεο ἃ ΒΟΠλΔηΐ5 εἰοἸεῖο 5 Ναίαγηο- 

ὯΔ5, συοὰ 7ουε»ι οογιἐ ΕἸ}: ΘΥΕΉ ΤΉ ΓοΥος [01]. ποῦ {Ὡρέεγ05, οοἰεη:- 

τος, υἱ ἀδ ἢ τοίογτι Ἠεγοδοίιβ, ἐς ΑἙΡΊΠ5 νεῖὸ Μεῖα. [ηϊογιξις 

ΘΑΙΠΪΔΠῚ γερὶς οἰϊατῖς ἱπάϊσαγι (ἘπΈϊ εξίδηι οἱαυ ΠΠΠγ15 Ψνοίπις, ἐς 

Οτῖρ. 140]. 1.1. φηοί [0]. ημίίο 7 ουοηι δῷ ϑηρεγος βόμουε ἄτθηα- 

γοηξμγ, [οἷο ΤΉ ογογμῦη μετ σοηέοηεῖ. ΜΙ αυϊάδηι. νεγιμη116 

δι, [5 νεγθϊ5 ποη ΓΕ Ποηετη ἔδηΐιπη, τ φαΙῆο νἱἀδέαγ, να- 

ΤῊΠῚ ὅς περοόξυπι [ον 5 οὐ] ταπα, 80 Ἠοτούοίο ποΐδδιη, οὔϊΐει 

ῬΘΟΐΔΠῚ ἱπηήπετο. Νίοη τάπιθη ὁχοιΠοηΐβ ολμία {{{|5 γει 8 ΠρηΠ- 

ολίαΓ, ΠΟΠ]ῈΒ ΘΠΪΠῚ ΒοπΊαηΐς οαγῶ ἔα ηπο5. ἄξο5 οοἸενεπί βεπίες 

1ρίϊ5 (ράϊέα - (δα 1Ιάεο ἀεἸςα (υηξ, αοᾷ οοηΐγα ΟΙΏΔΠΟ8 ΔΙΓηὰ 

ΤΟ ΡΟ ΠΔητο5 Γαπηρίουτηξ, φιοά {Ὁ ῬυοπτλΠο οοπεριῆξ, ἐκ Επ- 

Βῖο, 41 μας νετῦα μαρεῖ, διῶχας κὺ Νασορδθες ἐγπαιςειγ7ες ἱῬω- 

μιοίοις ἐφ δέρῃ» δι ῬΙΟΣΙθυι5 εχ Ζομαγα, 4111 ΠῚ} ἴάτα τ Ή]Πο- 

ΠΕΠῚ 4141 ἐχοιά!πΠ| ἜΘΟΥ Ὠαιγαῖ, ρτοῦδαῖ ἀοίε πλλιι5 ΘΑ] ΠΑ Π5. 

Ν. 211. ᾿Ασβύςωι Φ΄ ἐπὶ τύϊσι)] ῬΙΙΗΪΟ δι 411|5 τε νεὶ 4. 

ὑγεα. Ἦος [αΐδτο υἱνοῦο ΓΑ] ἀϊοῖς ΒΟ ηπι5, ΟΡ. 31. τηδὶε ἰπΐεγ- 

Ρυπέζο ῬΠΙη11 οοὐϊος τη Εγγογεμη ἀυΐξας, τυ δοπίεηα!ε ΟἹ. δα] πγα!1- 

τς Ἰη ῬΙΙη. Ἔχεγοῖί. Ρ. 381. 401 εὔᾶτη Αϑογίζαγαμη [εΥτᾶς Ῥαγίο πη 

ἘΠΕ οαα Ἰρίαπι ΟΌϊ ΟὙγεη2 1 ὈΓΌΘΏΣ οοπάπβεγαηΐ εχ ΟΑΙπμηδοθο 

ποίαί 4] ̓ ρίππα Οὐγεπδγμηπι (οἰ απῇ νοσαζ, ᾿Ασβυςίδα γα. 

᾿ Υ. 212. Καὶ τέμϑυ ̓ς Διδυχοῖο 5:8] Ζουῖς “γηηηοηῖς ἐοηΙρ [708 

πΈΕΠΠρις, ΟἸτπὶ ἱπίον ἰορίεπλ Οὐ] τ ΡΆΟαΪ4 πυπηεγαΐαπη, 6 10 

φοηἤοιϊλέαν Οανέτα5 ΠὉ, 4. δι δίταθο [Ὁ. 17. 48} Ογδοῦ απ} 101 Οἰ"Πὶ 

ΠΟΙ ΠΤ Π1ΠῚ (ἱῇς, υαδε ὅθι περι} τείροῃία ἀαραηΐαν, ἤμο νϑῖῸ 

ἔεπηροτο περί θέσι τοξοιῖ. Απυπιοπομα δπΐεμλ ἀϊόζαπι νοϊπηξ 

Δ᾽] αὉ μμι() 4γ674, «ιοά τηΐον Γιθγο45 ἀγοΠᾶ5 (επΊΡ απ Ρο- 

Πέυπι εἶδέ, φασί ἱπππεγα Ῥοοίδῃλ οοηίεί Ἐπ αΐμιι5, ἀπηλ ἀἸοῖξ 

ἰαμάθῳ «ὑτὺ πολλὴ. φορᾷ οσαπιὶ νοσαθαίαπι {Ππ4 οὐρπς (στα σαπ 

ποη ἢί, (κα ἴδοον παρ᾿ Αἰγυηηοις ὄνοιια «ὸ Διὸς» (εἶτα ῬΙαΐαγομο 

1. ἀε πε ὃς Οὔν. ργοῦδοῖπα8 εἰς, αιοά (ταζτας ΕΆΠΟτι5 ΜΊΕΙ], 

ΠΗ. 2. ϑοίογι (4πεπὶ ἐμλάθηὴ οΉγ2}. Ὁ οὔθ ἘΌΙΗς ργοθαΐ Μδογοῦιω5; 

᾿ϑαΐατη, Ὁ. 1.) πος ποπηῖης οὐ; ἰ5 γοτὸ Ἡοῦγαι ΠΌΓΙ Η η:- 

γῃαὺ ἀϊοτυν ἃ ΩΣ οαίοτε, μηκὴς σογ ΕΥ̓ “4217107} Πἠβεράξανι 

᾿ 
4 

γ᾿ 

57 
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Ἴεγα γορῖο εἴϊ, ἀθ χῃα δέγαθο !. 17. ὃς ῬΑΓ5 Ε]15 Ππηλγ π͵ὰ Ρη 4β0- 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΈΕΙΙΙσ. 
αα γαάῖο: “οΠΠρηαηάος ἃ (ο]ς εἰϊσαπέεθ, Ποαέ ελάθηι γὸχ Ἡδθγαῖοα Υ 
ὃς γδάϊοβ ὃς σογπια Πρηϊῆολί, ΑΠΠ γεγο ΗΠ2701 ΠΠαπα ΝοαΡ, ου]αθο 
ῬΟΙΈΘΙ Γἰδγα ου]οτε5, ΕΠ ΡΜΟΊΙς ἴξα 4,2) Ἰ0Ή1} ποπαῖπα ργὸ 
ἄεο Βῖς οαέαπι σεπίδηξ : φυσὰ ΨοΠΊο ῥίασεί, ἀς Οτρ. 160]. 1. τ- 
ΠΕῸ οἰάδῃι ΕἸΠ]ΠΘΓΟ ἀπέ ποῦ !ς ἀπ ρ]οεξ - συμ αὖ ἣος Ηρ νεῖ᾿ 
Οραρι {Ἐ σγρέιβ ξεγγ Οὔαρε ἀϊσδξιν, Ῥία]. τος. ὃς Χημίαν ἴῃ (α- 
ΟἿἹΒ {Π4}|5 νοσαίαπι ῬΙπέαγοῃις ἐοίζοξαν, 

Ν. 213. Κυρίωῃ τ᾽ ἔυιππί] Ἑοάδιη ἐρ!Πείο υτδϑίη ἤδης οὐ 
Ὡληξ ῬΙπάαττια ὅς ΟΔΠΠΠΊαοίτι5 : Ἰάθο Ῥαρίᾶβ Ιδϑξίοποπη ἤδη, ΠΖααπα 
δία ῬυΙΟΙΔηι5 (δ α]έπν, ἀΙτογὶ, χα ρίο ἔυεσχ- ἔνπυο᾽ Πα-᾿ 
θεξ (ψιιάπη Ανίεπὰς (εχαπέμς, μι] γογεξ, Φυγός ἤ᾽οσοΥ 4 4γ065---) 
ΠΟη ΠΠῸ ΓΑΓΙΟΠΕ ργδρέεγέ. ΑἸἰΕΙρα]δξιγ οὔατη ϑίγαδο, Λέγέαι ἣ Κυ- 
εἰωη κ)ίσμα Βεφῆς, ἱπαποθόφί- ἔεὶν ἐἰοίςη. Ἠδς υὐῦϑ ΠΊΔΡΏΔΙΣ 
ΓΊθγας Ῥαγίεμη ΠΡῚ Πιδ᾽θοῖέ, χια ἱπάθ σγγοραίσα ἀϊόξα εἰἰ, τη απ 
Ἶι15 ΘΧΕΓΕΠΊΑ δ πηευΙἀἴοΠῚ ραγέθ, σχῇ ἀοικήτῳ ῥτοχίπηα, ἰχ(ενρίοῖ- 

ἐς ἀϊέξα εἰζ, ἃ φιΐησυς υγδθις 1Πα γιθιι5, Βεγθηῖοα (4125 ΟἸἸΠῚ 
Ἐείρεγιἄεβ, ὉῚ ἐαθυ]οίος Ηοθίρευί τη Πουίος ΑἸχαΙ Πδασιπηξ, νἱ, ἢ 
ϑέγαῦ, ΠΌ. 17.) Αγῆποε, Ῥεοϊοιηαίάς, ΑΡρο]οηϊα, ὃς 1ρίᾳ Ογτγεης, ἢ ῬΠΙη. ΠῸ. 5. Παρ. 4. β 

᾿Αμυχλαίων γ0Ὁ- ἀνδρῶν] Ογτγεηῖς ατδ Ηῖς εὐ δυϊέαν μετώγυμε- 
πῶς αποα ΟΥγεπδεῖ5 Ῥγοργῖα οοηγεηϊξ ; ΠΙΗ͂ ΔΙξογατι ἰεζποπεη,,. 
μπᾶ: ΡΙῸ “βύ(Θ- Παδεῖ ξ4.Ὁ-, ροέξίιι5 ἀπιρίείει Πρθεδί. ΟΥγεησι, 
αυϊάεπι ΓἈοοηῖςᾶς οΥΙσίηΐς ἔπογὸ, ἃς ᾿Αμυχλαίων ρίο Λακώνων Πὶς 
ῬΟηΙξα ΡῈ ϑγπδοάοομεη, «υΐα Αμγοίδ 1 ἀσοηΐδς τς: ΠΟΠ δῃ- 
ἴξΠ Ὁ ΑΠΊγΟἰΔο15 1ρῆ5 Ογγεπα οοπαϊέα, δά ἃ ὙΠεγαῖς, 411 ΟἸ ΤΠ 
Τλοοπιιπὶ οοἰοπί. ϑέγαρο ἀβ ὄγγεηθ, ΠΡ. 17. ἼΕΩ; ἢ Θηραίω 
χκ͵ΐσμαν» Λακωνικῆς γίσε πυρά ἃς γεξις Αγ Τορἤδηῖς ϑοπο  ταΐτος 
ΟΟπἤγπηαί. Ομπὴ γεγο ΒΒ έξη 1 ἀσο  Ρ ΔΟΉΖΗ» Ογγϑηάς σομάϊ ἐν 
«]6 ἀϊολξ ϑο!ηιβ, σάρ. 30. ἕαπη Πΐς 4ιαίη ιοην Ππι5 μος {επῇι τπ- ἢ 
{ΕΠ Πρεηαϊ, αιοά Βαξέις ὃς δἼι15 (ὉΟἿ ἃ Γιλοοπίδιις οΥΡΙηεπῚ ἀϊ- 
ΧΟΡΙης, Ὡ0η αυοί ἰρῇς Γιἀσοηία ( οα]α5 υτθες Αυλγοία ὃς [οδάα- 
ΤΏΟὨ) ἰοςι5 πδἕα]15 ΠιΘεΙΕ. ἰμ, 

Ν. 215. Τοάτελοι δ᾽ ἐφύεξρ» 56] ϑοοριπὴ δυζζοσῖς ποίεε πο ἱπίεῖ- ἢ 
ἴροῦε νιἀεζαν Ογίε!τπι5, ἄππη ποίὰξ εὰηγ Ἰηΐον Μαγηγατίάας ἃς Νίριῖ- 
Ὧλϑ (σσεέμ!ο5. ἀείογθεγε ̓  πεατο εηΐῃγ ἃ Μαγπιανἀϊς δα ἢος ριορτο 
ΟἸξιν ἰληι14 ΠῚ Ῥγοχίπης ἢϊΐος - [οἡ ροίζαιαιη οπμηε5 πιοάιξεγγαηεὶ ἢ 
ΤΩΔΥῚΒ ΔΟΓΟΪα8 ἃ Μαυγῖς ἡ σοηἥηϊα ΖΑ  ΡΥΡΙΙ ἀείουρΠέ, 14ΠῈ δά 1ηΐου ἢ 
ΟΓΟΝ ΕἸΡγδΣ ρατίες ἀείου θθη 5 φοοραϊξ, 4ας ἃς (προγίογες νοσλΐ, 
ἤνε αι γϑριοξίογος [ἀπξ 80 Ἰρῇιις ραξεία, «οί ΠΉΠῚ πα χίη16 ΔΕ 
ἀεέ, ν!4. νεγί. 138. ἢνε χιΐα γηαγὲ 2γοχίγηα ΣΉ ΓΟΥΟΥ 4, ἴοσα γοτα 
ΤΑΘἀἸξογγαηοα ὃς κα γη472 γογηοίά υπρουγίογα (σδορυδρῇϊβ Πασεπέαν, τα 
ἧς Μγῆα ὃς Οενιηδηία {πρετίογε ὃς ἰηξθιίογε οοπίξαέ. Εἰ 4 φυϊάεπ 
ῬΓΔΕΘΊΡΙΙΟ5 ΕἸΌΥ 5 ἸΠΈο ΓΙ ΟΓ5 ροριος πιιπτογαΐ, αὐ Οσοαῇι ὃς ϑερίεη: 
ΤΓΙΟΩΘ 1ΠΙΕΠ ΤῺ ἔΔοΙθῃ5 : ργίπτο (εξαϊος ποπηπαξ, Μαυιτὶς ῬΓΟΧΙΠΊΟΒ, 
ῬίΟΙ. 0. 4. ᾿λρ.6. ἀεϊηάε υ]έτα ἢος χὰ Μεραϊομη Πίος ΝΙρυιίαβ ὃς 
ῬΒΔΕΣΙΠΟΚ - μροὐ᾿ ἢος (Θαταηγαπέας [8615 Δ4 ογζαπι ροΠίος, {δξαπ- 

ὅπ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΈΤτῖΙ5. 

ὅυπὶ Ῥιοϊειπιδιηγ, ὅς ΡΠ πἴθπη, Ὁ (. σαρ. 8. 4195 ἕλτηοη ὉΪΠγὰ 
τε ]πος πποάο τπεπιογαίος δὰ Μευ]ΔἸοπα ἠϊδέπεγε νἹάςέυν ὈΊοηγἤιις 
ἢ ὧν ὑχ' αἴαν Ἰερεπάσπι ἤε, ( πατὶ ὑσὺ γαῖαν Παθεηξ ἘΧεπιρίατία 
πυδάλιη ) Ποὺ δη1π| γ ΔΙ ΘΕ φΉΜΟΥΉ77) μἰ ἐγ ἐουγάγ,, αΐ ΓΛΌγδς Ἰηίοτῖ- 
οτῖς Ἔχέγοιηα, ΖΕ(ΒΙορία; Ἰπίογιογὶ οοπέιριια, (σἈγΑΠηΠΕΙθι15 ἐγ διιδέ. 
Τλεῖη ΘημπΊογδί5. Πιίσε Γ1Ργα ῬΟρΡῚΠ15,. ΠΕ ΠΊο ΖΕ 1ΠΙΟρ88 γεσεηίεξ, 
Ῥοίξ μος οπηπος αὰ ΜευιάϊεπΊ Πίοϑβ. Ἑοάεμη πιοάο ϑδίγαθο βοηΐίες 
[ια5 ἐπυπηογαΐ, [οἀ ογ πε ἰηνοιίο, τοῦ ΓᾺ μεσημᾷ ρινωτάτες ΑἸδίοπας 

οφσοι γρράΐεσι, τεῦ οἱ᾽ ὑπὸ τύτοις τεῦ πλείςες Γαρόμαντας»χἡ Φαυρε- 
σίός, χἡ Νιγείτεις, ταὶ δ ἔτι ὑσὸ τὅτοις Γαιτόλες) 10. 2. 001 ὑπὸ 
ναἱεξ ογεγ., υἱ κῆρ ΜΕΥ 4. 

Νίρρητες, Οὐ ὃς Νιγεῖτω ἀϊτι, φπογιπι τηδέγοροἑΙ5 ἸΝ ΖΡ, 
ἌΠΟΟΪαΣ ἤμπνῃ 41 Ρίοϊεπιαο Νίγερ αἰοίειν, ὃς Ἰηας ἀφο ΠΟΠΊΙΠΔΙ 5 
ΠἸΠΕΠῚ οὐ Γ ΔΓ ΠογιπῚ ἀ Πα], ταογο Πηρηο ἔπ τη Πεζξεηΐο5, Νι- 
στα. ΟἀἸΧογηΐ, Πίηο 8  Ἰηΐ ΕΥΤΟΥ ΟΓία5 εἶτ, φὰ δῦ δῆμδ οοίογε Ἰΐα 
Οἰδξιπη οεηίέ, οαρ. 27. Γη46 ΝΝΊΘΟΥ 6} 4) 1115, 72 ΔΕΥΟ ΘΟίΟΥ6 Ἔχ 
ΤΕ ΡοΥ 1γιε17)14: 5 ἐχηἐας [οἱἐξμάτηες. ΒαγθανιῖηῚ Ροίπτπ5 γοσδὈα] 
σδηίεηάιπα : πϑαας εηΐμὴ ΔΕ Ἰρῇ ΓἼΡγε5 αοξ Οὐδεοῖ ἃ νοοάθ}0 ΓΔ - 
ΠΠΠῸ Ὁγθεπὶ ΝΊριγα γοοαγοπΐ : {ε εὰ ἢο ΝΊριγα ἃ Νίγερ Πυνῖο, τις 
ΠΑ Ὁγὸ5 Οἰγα ἃ Οἷν ἀεποιήπαίαν : ὅς φιμάεπι Νίγερ ίειι ΝΊρΙΙς 
(πο ποπηεη ἢΠιρειον! Ππν 1 ρΑΓΕΙ ᾿ΠΟἸξαν ) ἃς Γεὶρ (ει (σἸγῖ5 (φαοά 
Ἰηξογίοσί, αδὶ ὃ ἕεῦγα γογίας ἐπιογρὶς ) αὐ οδάεπι ογι βίης γαγα ἀθ- 
Πεχὰ νἱὐθηΐαῃγ. 
Ύ. γιό. ὧν ἐξ αἱ αν] νἱά. ἴῃ νετί. 215. 
ΨΥ, 217 Γαεξάμανγες ὠπείριτοι] Νοη ἱπηπμεγιέο ἀϊόξηπη εἰ πείρατοι. 
41 Οἀγαγηαρεες ᾿τλαχίπια σϑη5, (εἴϊε Ῥέοϊεπηδεο [10.. 4. (4Ρ.᾿ 6. 

Ἦος5 φυΐάεπι αὉ ΖΕτΠίορίδιυς δὶς ἀππιηριῆέ Ὀιοην ἤπ5: 1τὰ ϑέερμα- 

5, Ταραριανες ἐϑνΘ- Διξύης. ϑοιην8 (απΊξη οᾶρ. 33. 608 σα- 

γαγηάγἐΐοος “ΕΓῥίορας νοςαΐ : ὃς ῬίοΙεμηδειι5 Πμ!ὅεπὶ τρίς, ποεῖ [1- 

ἤθγα -ἰπίειιουῖα {εγηηΐπος ἰοηρα (γα ΝΊΡ ΙΗ Πυνιαπ ργοΐεησαΐ 

ποι ῬΙηΐις5. ΠΡ. 5. οἄρ. 4. ὅζ δοϊϊηιβ, Αἰτοάπη αὖ ΖΕ ΠΙορία 
Πγίπιογε ἐζδίσπης ) ΝΊρυέαβ ἕδη, 4805 τρία; τηΐογ Ειῦγας Ρορι- 

Ἰος πυπιεγαξ, ἀϊειίε ΖΕ(Πίοραο νοοδΐ, 0. 4. οαρ. 6. αἕ ν]άἀεδέαν 

ΠῸ1Π1Α Ἔχαύζα ἀπὶ τη ῖο ἱπίεν ΖΕ τ Πορα5 ὃς ΕἰθγΔ5 ργορίπαοβ Πιηῖδ, 
χαΐ {ΔΙ τεπο ΖΕ ἸΠΐορες φυϊόδηλ Ἰηΐον ΕΊΡγοΑ5 σθηζαβ ΥἹΊΧΕΡΙΠΐ, 

ἐνὶ μυχεῖσι] 11Έ ἤπυππη τηανῖβ ἜχίγαπΊος [η ἔογΓΑΠῈ ΓΟ ΘΠ118. ἼΣΙ 

᾿ξ ΕΠ] ΠΟΘ ἕογγῶ τεσείπ:5 Οὐθδηο ργΟχΙπΠΊος5 Οσδοῖ μυχὰς ἀρρε]ἰληξ, 
Πέραμηχας νετο Αἰτίοῦ μυχὲν ΖΕ ΤΠίορο5 οοἴποῦο, ταπὶ 86 ΟὐδδημΠη 

ει οριοστα ἔσπι δὰ Ατδηζίουπι, νἱάς 1η νεγί. τ8ο. Μεάϊᾳ εἴδη} 
ἴοοα δ πιατο Μειιἀϊαπυτη δἴθηρογε ογοἀίδεγαηξ, {Ὁ ποπηης 2Ε- 

Τπϊορία: Ἰπξειουῖς σογορτεμοηία 5 [εὰ δε ἀείεγία ὃς ἴογε ἸΠ00115 γδσιι 
Ῥυΐαγιπε, Ργήνιᾳ “ΖΕ ῥίορος ἐόπθης, ηιθάϊα μμ 11, ἢ 4171 4: ΓΖ, 

{ἄηε, σης αγολιῖς οδάμξι, εἶα 10. 3. σᾶρ. 11- ; 
Ὗ. γ19. Αυτῷ ὠπὶ ὠχεανῶ) Γἰοεξ Ε[ΠΙορέ9 αξγιαίχις Οσεδηὶ 

δοοοΐξ εἴδηξς οἱ πιοάο ἀϊόϊαπι, ὠχεονῷ τάτηξη. 1ῃ ΠΗΡΊΪΑΤΙ ἀϊχιΐ, 

πιο 15 τὸ πηι, Πρεξ ποηηΐης του] ρίοχ, Ἰρῇ Βαεαξυ» να. νετί. 

28. ὃς πηλτῖβ ΑἸΙΑποὶ οαπὶ ΖΕΙΠίοριοο ξύῤῥοιαν [ταῖς ἃ δμσίῖεα 
ὯΔ} 

»" 
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ΟΟΟΔΙ: 1 ΠΔΕΓΙ ΘΠ Ποτ!5 ἤδχεις } ἤθη ἕογιοτο {τδξυϊέ ϑαἰπγαῆι8.. 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΚΕΙΙ 4, 
παῖ! ΣΕ τΠΙορίδς ρατΐε ς ἩΡῚ φ!ἄεμη εὰ ΟΘΩΪΠΩΡῚ νείεγες Ρίοαθ ρίους 
οογίο Παδπιεγιηΐ. - 515 «πόξον ῬΕΩ͂ΡΙ ἀδ πιαγὶ Ἐσγγίμγϑο Ιοχυιζη5,. 
ὃ ε(ἢ τῶῦ τόπες ὠκεαγὸς εἰνερνατθ- ὧν εἰς δὲ δύσιν εἰγαχοίμηῆει τὴς 
ποὶς ὠπεςραμρϑύοις μέρεσι ὶ ᾿Αἰδιοπίας χἡὸ Λιζύῃης χὴ ̓Αφοικὴς ΧΤΊ ἣν 
νότον παρεχ) είνων, εἰς “' δαπεοίαψ συμρίδγει ϑάλασσαν. Ἐξ ἐονγπῖς 
Ῥγουίι5 ΠΗ ποὴ ἰοηρα 80 Ἠείρεῦὶ σογημ ὅς Ῥγαῆο ῥγοπ,. οτεάϊἀθος 
της: τί Μεῖα 1.3. 6.10. ΠΡ[ ἐδΥΥΣ ῥγϑρμοριέογῖο οπὶ ἑασέρα κέρας, 
4:07}6}} 6, {ηέμπεηγ, ἮΟ ρτουποηίοσίαμα εἢξ χιοὰ Βούϊο σαθο ἐς 
Ῥαΐπτα ἀϊοζεαν (ροξα!5 φαᾶπη σαραξ νἱτιάθ,, δὲ ΠυΠΠυς οἷδ τπδρηυβ δ΄ 

πυμώτης πειροὶ τέμμπεω Κέρνης] Ὅς Οογριθ5 δία δἄεο ναγία ὃς ἀϊτὺ 
εγερδηζοβ {ππξ Δι ξογμτη {επέσπεῖδς, τιξ δὰ5 ογῆπεβ οοποίατο ρίδπο 
Πρ ΠΊΡ11ε ΠΕ. Νίδπι (πὲ οο58 οπηϊξέλτη οὶ φατα πο ἰη[αίδα, ἐο 
λίμνίω Αἰδηοπίαί» Εἰ  ΤἸδέμηξ, νἱάε Ολίυδ. [πὶ ϑίγαθ. ΠΡ. 1. 8ὅζ᾽ 
ἐο5 4] περᾶηξ (όγηθῃ ἈΠΠΡῚ ᾿πνοηϊρῖ, χι εἴ ᾿ρῇῆτ9 δίγαθοηϊβ ίξησο 

οοΪοσδηξ (401 φυ!άοπη ἐδη} ἰἸη[αΐαη) ἀς ραν νἀεηξην, σαα Ῥέο-, 
ἕεπισσο Μεηιυέιας, Ποία Μαάαραίσαν, (Ἰοϊξαν.) οἱ ἐδηίεπές Ἐπὶ 

δυέέας ξὃ ΡΡαμγηος Οαγαρηαηξας ποι ηδη5 οἷν 1Π|5 Δα οΥΕ1ω)} ΡΟΙ͂ 
205, 0} πος “ἜΣ ζοβας οταηίππη υ]εϊπιοβ γδοθηίδε; πε ἢ ΑΙ τογὴι 
ἵαηξαπι ΦΕΚΠΙΟρΙΔη} ποίαγεξ, Ονὐϊοηΐδιεμη δ Οσοαπιιπὶ ΖΕΤΠΙοροιπ,. 
ῬΌΣΙΙ5 ]πδιη ΕΟ ρογίτπ1, ἹπέεΗρὶ εχ ἢξα ἰρίο σοηίξατεί. 5:6 ργϑς 
ΟΙΡα5 φορές δαζξογ!5 ἔσοριι5 ἔπ ῥγώμο Βογραίος ΑἰῖοΣ ΡοΟρ ΐο5 
δΠΠούαγς, (δοηραο ἰοσο ἹΜραϊεξογγάμθος, ξϑ ἐφηοη σα δος χε μἰεῖς, 
7.) πα γηθΥΣΩεη (μηξ, ΠΕ εῤίορες [ο1]. φοσεάογς, αὐ δἰίοπίο ἸοἸοΝ 
ἴδοις ἀρρδγοθιξ : ἘῈ ρασίπη φαϊάδπ αυόξογες δάγψευίαμι “ει ορία 
(εγηρῃ οαπν ὈΙοηγ ἤο {πδέπαηξ : [4 Ρ]ἰηϊας Ἰοτο οἸζαίο, Οὐγηδ Ἠδ- 
ΣΙ ΡΉΥ τη (πἰ4 φάοογίᾳ ΠΒερέορέα (γειὰ δυιίεμη ρυροθάθῃξία, οθλ 
ἦγα ἤημηι Ῥ οὐ οι, πρη δα τξ2π| (εηξεπείδπη, {πα ῬΥΙογεμη, ρεγεζ 
Πεηξ, πὲ ἃ ῬΙΠΕΔΠΟ ὅς ϑαϊπιαίο γοξὲς ποίαίμπι ; ) [ΐὰ ΘΟ) ]αχ ΠΑΝ 

φηύα δ. 



ΟΟΜΜΈΕΈΝΤΑΜΛΊΙΓΙ 5. 

ῃδαις ἃ ϑΑἴπι4Π0 οἰΐλίιι5, σαϊ ῬΠσΞηΐστπη παν!ρ δ] οηΐβ ἃ (σλάϊ- 
Ὀιῖς σεγηξη Ὁ ΓΙ Π 11 ἐσγγαΙΠΈΠῚ σοηβηξιξ, 181 605 πᾶνοβ σχοῃογαν 

τὸ, ὅς ἱπάςε ἴῃ σοπεϊπεηΐοηι ῬΓῸ ΧΙ πγδ δὰ ΖΕ ΓΠΙΟραβ ἴῃ γδεϊθιις ὁχ- 
Ἰρυῖα πιοῦοεβ ἐγάπίγεῃετα ἀβΠγπιαη5, Κέρνγης 5 νήσις (1π4ι} τὸ 
» ; 32 ᾿ . «Ψ' ον “5. 

ἐπέχειγω, ὅκ ἔτι δεὴ πλωτά, ΤΊςε Ἰρτέαν εχ δυόξογε ποίῖτο ἄς σετ- 
πος Πέα π|81} σοΠρὶ ροῖῆτέ ἡ Μογιάἀισηαίοπν εἢδ, τέ οἱἢ1] οδίτες 

ἴῃ Οεγηεβ ποηλίης Μεπαζῃ15 ΑὉ δὼ 1 ξ 6 Πσαξαν ἢ ἴῃ πος ἐαπηθη 
ϑαϊἧδῆι (Ἔπέθφηξια ΓΠ ογϑϊγι5, 45 ΡΙαγΙπγογατη δυόζογαηι ἔεη- 
ἐδηξ 5 Εγηγαΐατ, Οεγπεη τένεγα ππῆξ8. 1ηΓαἰλὰὶ ΑἸΔΠΕΙΟΙ παγ5, 
σοηίγα Ππλ ἘϊοίρουΙ ΖΕ (ΠΙΟρο5 οοἰοδηΐ, ὃς εὐγαῆβ Πα Οείποπ 
ἴπ Οὐἰεπίδι! Οὐθδηο οΟἸΟσατπέ, ἀδσορε “Εεδίορία Ὠοπηηθ, ὃς 
ἙἘσοαη» ὕγὸ ΕΠΙῥοΥ 14 ἸΠΈΕ]Πσϑηΐοθ, απ παν]σαι!οηθηλ ῬΠσξηϊσαπι 
ἢ (Ολάϊθες [λόζαιγ ὃ πιαῦὶ Ἀπῦτο ἰλύξαιη αγοιέγαηξεβ Μουιθισηδ- 
ἴδηι οείαπι εἰ ποσοῖς εἰς, )ε ταί ὈΙοτΥ Πι15, οὐ μ ξένα ἢδ- 
δειοΐιγ, ὃς ὀχ γθ.6 ΖΈΣΡΖορίΩ φάνεγία ς ὃ. τευγηϊηι15 πανισαίιο- 
ηὐτη αὐ Μειίάϊοην δ Ἐρῃοτο δὲ δογίδος Παξιδίαν, ἤσηξ ἢὶς πυ- 
μώτη ἀϊοϊέαν, τδησαδηι πἰρέγηᾳ σά )Μογίάϊεγ. ἘΔΟΙΪΟ δξίδι ἐγ- 
ταῦτα Ῥοίΐπογηΐ Αἰτχο! ΟΥΙ δα δΙθηλ Ἔδηὶ {ξαϊπαρηάο ὅς τη ΖΕ] ορῖοο 
τοατῖ, οπὰ ξύῤῥοιαν υἱἱαΐχιιε τηατῖς «ὦ Μεγιάϊθη {ταξπεγεηΐ. 
Οὐυοῦ ἢ πεῖπι Παρ 1Π τ οοπγεόξαγαιτι ἔάσετα ΠΠοδδέ, Οοῦμο5 πέμμα 
ἀεπρηαΐαηα ἃ ὈϊΘηγῆο, ὅς 411|5 αὶ ΖΕΓΠΙορίδδ ργοριπαιάμη ἔδοι- 
τηΐ, (πεηπς εηΐπι Ῥίοίθηγ21 ἐεπξεηξία 4.1 εδιτὶ δάνογίας ΓΛΌγαπι 
εἰίγα Ἐογέιππαΐας {παξαϊέ, οπγ ἢΪ5 σοηοΙ ΠΑΓῚ ῬΟΐΕ Ὁ) ΠᾺΠ} 411} 1η{- 
ἵξ χαπε σοηνεηίγε {επεῖο ἃς εἱ χα ϑληζει ἘΠοηηδς (10] ΠΑ ΧΙ Π1118 
ποοβατῖ ργονεηξι8) Ποάϊε ἀἰοιειν, τη ΙΕ πΊο Ἡείρεγ! ἤηι18 τεσεῆα 
᾿ροβέσ, αἱττ Ηείρογ! σοῦπὰ (Πού σαδο ἄς Ῥαϊπγα) υ]έτα απο 
πεγ ἀἸδηυπι πιάτα Ἰηοῖροῦο, Οὐεδηο Οὐοϊάιο σὰπὶ Εοο {6 οοη- 

ἡπηροηπίς, 4ηἴ11115 νἱιπι, τ 41 δαπὶ 1ὴ ΑἰἰΔηΐξσο πιλγὶ ΠίβΠ1, 

ΠΠ τη ΖΕ τ Πορίοο, (ει Μεγδίληο, ποῦ ἱπηπηεγιίο ἤλέσογς ροί- 

[επΐ. Ἐτ εὰ ψυϊάσπι απηοσπα εἰξ τη], ὃς Πα η1 0115 1γτιραα, τ 
ἠδ Οεζης ἱπηπξ Ρορία, ἀππὶ χέμπεω Κέρνης νοσαΐ, Ἐχ αὐνεγίο 
εἰ ΟατΠαρίηϊς εἰξ χυοὰ ἀθ εγπε {τλέιξ Οογηθ 5 ΝΈΡΟΣ, 
γείῥεξί ἰομστεμ)1:,, ΟαΤΩ (Ὁ εοάδπι τότ ἄϊδηο πέ, (πους Αὐ- 
οτρζας Αἰϑίοπαρ (Ὁ εοάοπλ ΟἸππαιπογηξοια τορίοης Ῥαγα εἴ 
Ῥοπίος, υἱέγα ΖΕ ψιδίογεπι [01], ὑσόκφος τ᾽ αἰεὶ Καρχηδόνα τό- 
σῶν, ϑίγαθο Πδ. 2. φβνιηδέ, Ιοηρι τ 1η15 (ο1]. τε ρείξα; [ἰοεΐ γεῦ- 

δὰ οὰ ἀε ἰδπέπάϊης ρἱεγίψας ᾿ηξεγργείεπέαγ, {πὸ {επί εογαπι ἔδη- 

ξεῃείς οἷαπε δἀνεγίαγεπειν αὐ: Οεγηεη {πκέα ΖΕΓΠιορίαπη ἤϊλτα- 

᾿μηξ, πες ἰοπρίπηαα Παϊετῖ ροῆξέ ἃ (σλήϊθιι5 δὰ όγηθη πανίραξίο, 

ραπὶ σεῖπε ἰρία ἠιχέα Οαάε8 εὔτέ, Νέξαιο ΔὉ Π40 ΔΌΒονγεγο νι θα 

Ἐὰν ῬΟΙΥΌΙ (δπέσπεία, σαὶ φαλπημαπι, ῬΠηΐο ἐείξε, οηῖνα πποη- 

ξρὴ Αὐσηξοηι Οούποη (ζαΐπδέ, ΔΕΪΔΠΓΙ5 ἔθ ΠΟΠΊΪΠ6 πο ἕε 

᾿ααθηάδιχι πίε! Πρὶξ ἰοῆρο τογγάγαΓα ξπίεγγαο δ Αἰδηΐο νῃΐρο 

ἀϊθο ἀϊητέαμα, «Ἀείαρεορῃ οηῖτα Ῥμθάϊο [ῥέῖο ΤΏΣΕΥ ὙΠ0Ή 6:2 

“τῶν ὄχημα ἀἰξξηνι, ξ5 ῥγοριοηεογέηι Ηείβουτιρηι, ἔδα ἐασσόρυ κ- 
οχς.5 ἰοσάέ, αὶ σαφεουΐς οὐ ῬΗςΣ 121 ΘΧΈΥ Θ ηῚς ΜΖ ΦΉΣΩ ῥΥΟΩΕΜΗΣΙ, 

ΤΠ ΠΩ ει 110. 5. ρ. 1. Μοῃϑ ἀαΐοῃι Θεῶν, ὄχθμ ἴῃ τρεῦία πο Ἰατ35 
. , ΖΕ ορι 



δ᾽ 

τ ν μον, 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ 9ὲ 

ΖΕΒορία ρατέε, ιλέγι αἱ πανισαϊίοης ἃ ργοπηοηΐουο χιο ες 
ἐρεγίοῃ σθγας γοσδέιιγ, ἃ ῬΠΠΙΟ (χαξυίεαν, 10. 6. σαρ. 30. 864 Ατΐαη-, 
Ἐς ποθῃ, ομἱ φἀνεγίαπι σεύπεη [ϊλέστέ ῬΟΙΥΌι158, ἰογέλης οῆδας 
οἷξ ὑὡξ Ῥεοϊεγησιις σοπίγα ΔΙΑηΐαπῚ νη] σὸ ἀϊόξαπη Οεγηθῃ Ιοσα- 
τεί, ὃς τ ΡΙπῖα5, ῬΟΪΥΌΪ ἀα Οογης [ξηεπεῖαΠ γΓερεπίθηϑθ, οἰλπ 
Δεϊδηίς Μαυνιξαπϊατ ἐχέγοηηδπ σοπ)πηρογεί: ἃ 6484 ἔαπηξη Αἕ- 
Ιχπίοπα ἔταπι ἰοησο ἀΠΠπέμπι ῬΟΪΥΌῖ15, τρίο ἐοίξε νογθὶβ πηοάο οἵ- 
ἐλίῖ5, ργοδιάεγαί. δε ἀς Οογης. { ἀθ σιμὰ οπηπία ΟὈΐζιΓα ὃς "η- 
σεγίᾳ, Ὀ]κ5 (415. ἀνα ὃ λον ΟΡΉΗΝ 

Ν. 220. Βλεμύων ἀνέχεσι κολῶγαμ Ϊ Ὦς ΓΠΟΠΕΙΡΙΙ5 Ὁ8Ὶ1 ΝῚΙ (4- 
ἐατταίζα μος ᾿πητΠσεπάτιπι: ΠΕῈΕ εηϊΠΔ χαταρβῥακγης Ἰρίοϑ ἰσορι- 
[ος ριοργίε Πσηιῆςδί, (6 )γο ρίε Ή1 Ππμυτε ἐριης ἀοἤμχηι, χίωΣ 
δοάξασιν δὶ δ ὀρῶν» υὐὰ ΑὐΠΈΔο5 γούξε ἱπίεγργεέαίαγ, ποαξ ἃ 
ΟΙ. δα! πηγαῖς, ἴῃ ῬΙΠ. εχ. ποΐδέατῃ ; Ποδέ πο τηοάο αὖ Εἰμξατῃΐο, 
ψοΓΙΠΊ αὐ ἀπε 5 4] δ άαπι διιζζουῖρι15 (εὐετωνγυμικῶς) ἰΠΟρᾺΪῚ ΠῚῚ 
Ολίατγαίζο ἀϊςαπίατ. Δα Οκίανγαζξαβ Πίοβ ΒΙθηγαβ ἘΧργο δ αὔῆν- 
ταλέ Απιηγσηι5 Μάγος]. ΠΌ: 14. εοίχας τἀ ΝΙΠΠῚ εχ πΐγασαθ 
Ραγίε Μογοες παθιξατε, ὃς ΖΕ ΡΥ ρί 5 σοῃξογΠΉ]ΠΟ 9 εἤξς, ̓ Πετς ϑέγαθο 
118. 17. τοῦ ὑπῶρ Ξυΐμης Αἰϑίοπας, ᾿ος5 ὃς Πηϊεπλο5 νοσδηϑβ, Ἅ πτ- 
ΡΙΐεγ γεγο εγγαῖ, ὃς ΠΌῚ 16ρΗ! οοπίγαγια (ογιδιέ ΕΛ δέμτ5, ἄπ αἷα 
ἢγπιαέ 2]|ο5 ῥγορθ ΟοΥΉΘΉ Πξος ς (σαπὶ τρίς σεγηθη ῥάαΐο δηΐε εχ 
ῬΙΟΠΥ ΠῚ επέεπέα τη ΑΥΠ ΓΑ] ΔΕΤΠΙΟρΙας Ῥαγές Πέαπη δῇ πιαῆδε, 
ΒΙδιγας ἁπΐεπὶ αὦ Οαΐαιγαύζαα ὃς ΖΕ ρυρίι σοηῆηίᾳ [105 4ρ- 
ποίοδξ ) πο 4[14ΠπΔ ἢϊο εὐγου5 {Π| αἀπίλιη Παθηβ, “πα παρά 
ῬΙΟΩΥ 5 ΖΕΙΠοραβ ρῦορὲ Οείπθη Παθιίαγε, ΒΙΘΠΊγ 45 γέ αηΐδ 
ἈΞ(Πίοραθ, αβίγηεέ. Ηος φαϊάεπη ἠδ ΖΕ ΓΠΙορίθιι5 νϑιτπὶ (χα 
Ἰοηρε ἰδίεηις ἀπ ρογῇ αὖ ΖΕ ΡΥΡΙΕΙ νἹοϊπία δα εχίγθπηαπη Το  ἀΙθῖῃ 
ὃς υἱγατσις Οὐεδημ1Π1) πη ἀΐεπΊ ἂς ἐαάσπι “ΕΓ ΠΙορία ρατίε. 
Ῥγορε Ἠείρειϊος. απὸ Μευιάϊοπαίες {Ἐ Πιορα5 σεγης, απές ΖΕ (ῃϊο- 
Ρίαπι {πὉ ΖΕ ρυρίο ΒΙεπηγοβ, ΒΙεπΊγα5 ᾿ρίοβ ΡΠ αγίι χαϊάεπη 2Ε.- 
1ΠΙορας νοσαηΐξ, πὲ ϑέγαῦο ἰοσο οἰζαίο (Π|σεΐ 4Π|481 τηΐεν Γῦγα ρο- 
ῬΌΪΟΚ πιιπτογοηΐ, νιάς τη γεγί, 217.) ὅὃζ αὖ ΖΕ Πιορίθιι5 θοὸς ποη 
πταϊξαμη ἀϊβξεγα τηπυϊξ τρίς Ὀιοηγήμς, πὖἜ τεύζε ποΐφε Επίξζα- 
{ππι5, ἀμπῚ δο5 αὐϑωλξός ρογηἐοΣ νοολΐ, γόοα ΔὉ αὔἴϑω ἀοδιόξα, 
ππάς ὃς αἐϑίοπες. 

Ν. 255. Ὃς φήτοι Λιξύηϑεν] 1π ἀείεγέα Ἰατὰ νθπξαπ), ὉΌΙ ΕἰΡον 
(10 1115,. πες. (4ξ ἔζίο φαοτη ἀπισθπ (δαιαῦ. ῬιΟΪΘΠ,δριιΠ1 ἐδπΊξη ὃς 
Ἐταίοίπεπεια (Ποαξ ε{|5 (εηεπέῖα ἃ ϑίγαδοπε Ἐχρ!ςαίαγ.) πξροΐθ 
1 νἹοίηΐα Βα δηΐεβ, οὐϊπλ ΠΙς ΟΥὐβεπδριιβ, 116 ΑΙοχαηάγιηιις εἰδέ, 
ἦς ΝΙΙ ογέα ὥς ργοριεῆιι νερ!ππια (ουΊρ ΠΗ (ἐπεπηι8 : ἰἤσοσιδ 
ὨΌΙ ἸΏ ΕΓ (Ε, ὅς σΠ γοσεηξογιπ ἀείογρέοηε οοηίξδηξπηΐ, (φιοᾷ 
ἸΏ Ρ]εγίαας 8Ὲ) δογυμη ἐδπέεμεία: δοηαϊείσθμη5. Ηδος φυϊάθπῃ 
ὈΙΟΩΥΠΙ νεῦρα 14 ἰΌπαγε νι ἀεπίαγ, ἂο ἢ 1Π|6 δουιπὶ (δητοπῆ πη, 
(εαπιογοίαν 4α] ΝΊ.πι Πανίαπι εὐπάθιη οαπι ΝΊρΡΤΙ ἐξαΐαπηξ, Π ΘΠ 
τγλα τς Ῥ]ηΐΠ5. χες βηος ΜΜαμγτεαηΐα οΥγγῖ, (Ἰσοῖ τάθαι Ὁ. 8: 
σ. 21. ρα Ηείρεγίος ΖΕ ΚΠΙοραβ οιπάεπι ΝΊργια. οὐἹῦῖ Πταξαδέ, αἰδῇ 
ὩΘὴ ΕΧ ἴα 5», [4 4]ΠοΥιπι ἰοπέεηεῖα Ἰοχυϊέαν) 9 ῥὲν τι ΤΣ 

17. 



σΟΟΜΜΕΝΤΑΒΈΤΙΙς. 

τια “ἀ Ογἱοηεθηι ἤμευθ, Σου ηηζμ (ὀηιοὶ “ἐ7Ή6 ἠξογμηη [ιδὴγο 
5 γηγίμς ἐγιεγρεγε, ξ5᾽ ἸΝίσγμι φηϊάοηι αἰοὶ, ἄμρνι ρὲγ ἀρθγες 
Πκῖε Π  τσάηι αὖ “ΈΡΡίορτα ἀἰγίνιοης, ἀρίμάθ Δ βρη τινὶ γηο. 
«ἴος “ΕΣ ιορας [δοαξ, ροίοα ἀξυ]0 αἰυδο οἴγοα Μογορῃ ἢπεγο 
ἃ ἰαρυο ἰχέεγθ Ἂ{᾿αϑογάη, ἃ ἀδχέγο Αἰ αροη ἀϊξξιγα, ξὃ ΤΣ 
φοη επξέπηι αἰἱχμαηἦη ϑΊγτη, (οἱ, τ Δ1Π|Ἰορτιηέ, ΟἹγ η) δ αρηάονγ 
τεγο “4 Οἀεαγγαξίοη πἰργλμνλ ἸΝτ μη ἄς. Ἧς ῬΙΪΏΐΙς (8 ἃ Τι- 
δ τέρα δοςορις τοίεγέ, 0. 5. σαρ. ο. ἴῃ οα]15 νεῦρα 5  Πηιις ἸυταΠδ 
νἹἀεέμγ, οδάθισι στη 110, (οζιάθιτι ἔδγο νοῦ], {τλάςῃβ, Ἂς ΤΠ δ 
Δυιζζογεπη οἰΐδηβ - ὅὲέ εαηάοπὶ [δηξοπέϊαπ) 111 ΘΗ δπῚ ΔΉ ηὶ δηη- 
ῬΙεχ  πέ. Ἐρο νεγοὸ ΝΊρτιη ἴῃ ΝΊτη ᾿πβπιογο, ὃς ῥγοϊηάθ απαίῃ 
ΝΙΊΙ ραγέεπι εἰς, [χοι!α σοηοςάλιη, εἰμτι ἔοῦγαπη {θίπάδ Πιδόπῃ.- 
ἐεῃ1 ὅς. γαγίης ἐπηθγσεπέεπη. Ὡοπηηα τηπΐαγο, αὖ τποάο ΝΙΊΡεγ, 
ΤΏΟΘΟ ΟἹΡ, Δ 4110 φΠορί πὶ Ποπηΐπα, ἀρρε!]!οέιγ, ὥς ἑαπάθηγ πη 
ΝΟ Ρῥιορῦῖα ἀϊέϊο, ἔνε ἀρεγτίε, ἤγε {πδέοιγδηοῖς ΓΗΘΔΕθΙ15, 
(ΟΠ) ΠΠΡΊ. 864 ης σοποεάαμη ΠΈΗΠῚ ἸΠΙοΙΙΠῚ διξ ργδοῖρημπι δος 
Πυνιππι. εχ απὸ ΝΊΙ5 σοηἸεπέαν, δπξ ΘΠῚ 1Π ΡΓορτεῆμ Αἴξα- 
Ῥιπὶ ἀἰοῖ, ε)αίνα τληζαπη Ὀγδοῃία δ Αἰυαρεη ἃς ΑἸΐδθογαη, 
ΣΏΟΥΘΩΣ ΠΊΕ {ΠῚ ΓΕσΘηΓΙΟΠΊ ἀο(ογρίοποβ, ἔππη ργαοῖραε Ρίο- 
ἰεπησοῖ ὃς Ἐτγαίο τ Πθηῖ5 διιόξουγιίαβ, ηυθι15 1π νἱοίηῖα ΠΑ ΙΔηξίθιις 
ποίου εΠἙ ροΐμτε ΝΠ ργορτθῆϊτι5. {υαπὶ Νήδυγιἐαηΐα ΓΕΡῚ, ἃ {πο 
ἨῸ {πὰ οππηΐα (6 {ππηρΠης ἐλέεπέαν, τξ οπτηΐαπι ἐοίείπλοηΐα χαΐ 
Πάπο ξῃξεΠΕΙΔ111 ΔΠΊΡΙΕΧΙ Πιηΐ ἴῃ πηΠ5. [025 σοηἠείξιτας ἐδη- 
ὅἀεπη τεοϊἠαηί, 41 ΝΊΠ ογέιμπι τεΈρπο ἤπο νεπάϊοαγε οριεδξ, 
Ν ες ργδίεγειηάιπι ῬΊΙηΠΠππΊ, [1σεξ 7155 (επέθηεῖδῃ} ργοθχα τὸ- 
οἰΐεί, Ῥά110 ἑληηθη «πίε ἐλἤμμη οἤξ Ν τίη ΖηοοΥ ῖς ΟΥ̓γἢ Κοηεὶ- 
ης. Ἐὲπὸ πῖο (δηΐπι Νίκη ὁ [,10γα χὰ Ογδοηέοηι βμογε ἀρυὰ 
Ῥιοηγ ἤπιπ σομηπηος 1Πέε]Πρὶ ποη Ροΐείξ, ἃς ἢ ΝΙΊρτίη ργὸ Νῖ- 
ἴο {ππηογεΐ. (πηι Ε1ΠῚ 1Π|6 ΝΊ ι ἐεγπηπαπι Πδέπδέ, χπο 11- 
Ὁγα «Ὁ ΑΠα ἀϊν:αἸέαγ, ὃς ΑἸπΊσατα Ἐπτορα ἡυπύξαιηι ὩΠΏΠῚ σΟΠΊΠΩ, 
ἈΠαΑπῚ γεῖο 411ΠπΠ|Ὶ σοπίτιξπεγε αβηγηγεί, ΠΌ]Π ΠῚ ἰογηηα ΠΠΠ5 γϑς 
ΤΌ ρισηπλ πἰαπεγεῖ, Π “τ ορία ἐοία δὰ Δεαπέουμη αἴχας Ορεα- 
ΠυπΠΊ Αἤα χὐάεγείιγ, Ἐπέ δδϑίιγάε ίᾷπε αἰγπηαηξ ῬΙτηπις ὃς 90- 
Πηι5 ΝΙστίπ ἤιυινίππὶ ΑἰτΊσατη αἷν ΖΕ Πϊορία ἀϊτίπιειο, 81 ρὲῦ Α- 
ἔτίσααι ΕἸ γαπι Ἱπίεγ γε π] ἸπίεΠρεγθηΐ, Ποοέ ἴῃ ἤος ἃ Ῥέοϊοπησο 
αἰΠδηςαηΐ, πὲ πο τορυρηδηΐεαι Ὠαρεγεηξ : ἤηῃ ποηγῖπο ΔΕΊοΣ 
Ἐεγεδτ οὐ]5. ραγίεμη 1ΠΈῸΠσαηΐ ( ᾳφποά φρετίς ἃ 5011Π0, οΔρ. 30. 
Ἰπαϊοδίαν, Αἴτιοα, ἱπα|ιμέ, αὖ ΚΈΣΙορία ξδ΄ τογηιίγὴς 46 Νσγὶ 
βιωνηΐηθ, Ζηῖ ΝΜ 1 τον ῥ4γ1ὲ, {ζἱγάτεμγ ; ὃς οχ ῬΙΙΠΠ ργίποΙρη5 σοη- 
Ἰξαα] νἱἀείαγ,.᾿ ουπὶ ΝΊΙ πὶ Αἰτίσατη ἃ ΑΠα ἀϊβρείςεγε, ΝΊρνίη 
γεῖο ΝΊΙπι εΠ 6 (ταΐαλί) πὸ 11 πίγαττν αυσηόαιι οὐδΐβ8 ἀἰνγι- 
ὉΠΕπῚ [αοϊεηξ, ΑΠΔΠῚ ῥεῦ (ΟΓΙι15 οἰκεράμης ἱοτιρτπἀποπη αὖ Τησία 
δὲ ϑειῖοα δὰ Οσοϊάπσιτι Οσεδηιπι ργοϊοῃαδηξεβ, τὸ Αἰτῖςα ὃς Εὰ- 
ΤΟΡΔ σοη]μηζζας ΥἹΣ [εγζΙαΊ Εἰ15 ρατίει δασυάγεηΐ, Αἰτίσα γοῸ 
ΙΧ ἀδοίηγα ρᾷγ5 ΟΥ̓δΙ5 {ππῸ σορπῖτι εἰϊδε, 

ϑῖγ4}0. Ὁ. 17. ΟΧρΙΠςαηλάπτη σεπίθπης (εχ 4πο ΘμπῚ ρίεγααῃς [ὰ8 
᾿ , ἰππορῇῇο ψ 

ῥ 

 πιηο ἰριξὰς ΤΙΟΠΥΠΙ ἰοσιτηλ ἐσ Ἐγαΐοδηῖς ἐθηίεηξια αρυᾷ ' 
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. ἔ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑᾺΑΚΙ ΙΒ. 
ΓαρΠηῆδ Ἐνήται μίας ὃς ΔΠΠ| ἐείταπέατ) πξ οαπὶ Ν απ ὃ Εἰῦγα νεύας 

[ας οτοπέεμα ἔδύροτς ἀἰοίε, 14 ἀς ἤεχα ταπέαπι ΝῚΠ Ιηἴτὰ Μείόθα 

1πίεΠΠΠραΐαν, ϑίλοπε ᾿ς Νέίμρε ἀπο Ππρληιά εὐεροις (Α αϑογαςς 
σίν Ογΐοηεο σοηίοιέοηι, Α{Ἐαριση, ἃ ἰασαϑης φιΐξηζαίαηε ἃ τθυῖτος 

ἐἀϊο Πηοηεον) ἐσ τι6 ἽΜοΥοθη. οἱγοιμάαγο, ἱγά μὲ Αξαβης (ααθαν, 

ἃς ΑΠβοίναη νοσατὶ αἰάγηναί; ὅς τεύξζιιπι ΝῊ σοῦρα8 σοη Ἰπογθος 
σεηίοί ) Οσολάογεαίο ἰαεπς, 4 βαφογας ϑοΥο ΟΥθηξαίο οἰαπάαέ. ΡΟ Ἵ 

ῥγαοίνίογη: βογμρ: σοη εξ! Ἰογοηι Νεΐμηι φα δ ρε ΡΥ Ἱογιθι ας ἃς 
ἭΜογοῦ ἀοξουγὲ, ἐοίγθ σὰ οσσάξμεμε ῥγϑουημρι τη Ὁ τδγαηε ϑογεῖ,ς 
ἀοβῖης την [ὴς κα δερεονενίοηθνη ξ5 Οὐοπεοηι (μος εἰὉ, δὰ Οτέαπες, 
«ἰζίνιινα ) [ουυὴ, «ἀμ ανν δον γμαρΉΆΠ71, ἐνάςρεφᾳ σός μὲσημξοίτο 

αν ἡ Ὁ χοιμεονίο) δύσιν, ὅκα. ἡ εἰς πίω) Διξζύην πολιὺς τοϑτσέσων» 
χἡ ἃ ἑτέραν ἐπιςροφ' αἱ ποιηστίυϑρ 3... «ρός τὰς ἄρκ]ες φέρεται 
πεν)αχιοφλίας χἡ τριακοσίας σαδίας ὡπὶ ἢ μέγαν κῳταῤβακ] νπορε-, 
σπςρέφων μικρὸν ῳρὺς ὁ ἕω, ἨἩιιᾶς Ιοσαπη νἹάοξαν ΘΙοηγ ἤτι5 ἢις 
ΘΧργ ΠΠΠΕ : Γθγαπι δαέεπη πἰς γοσλέ ΝΗ δα) Ὑ6 10,167), Π135 
τοίξε εοάθηι Ἐνατοίζπεπο, γηάσηα [.107.6 φορς 6} ἃ Μέογσθ αἱ ΝΕ 
ἢβοχιηι μανίέαῃς. Ὅς ΝΠ ργοργοῖα τάθμι (εητξ ῬιΟΙοΊδιι5, ΠΠῚ 
πιοά ὑϑγη»ὴ ΝΜ ἐπ)72, ἐγ 1 πα ὙΠ 0,1 δες ΟΥ̓ΣΗΤ, ὃ τη ραϊμάος ΖΗ 40 
εἰαηι ράπίο ἱη[ 4 οβηίνη, αὖ Α{44ρ0 αἰήησηαε, ξ5 Α{᾿ αϑογάηι ἐπ 
“βαρηρι, προ ἴῃ ΝῚ μη ῥΥοβῈ ΜΟΥΟΘΉ ΤΉ βΉΕΥ [ἐαέηδε ; Ἰάδοσιδ 
Μεγόθη πο Αἰξαδουα ἃς Αἴαρο, (εἀ ΝΊΙΟ ὅς Δίζαθοια οἰηρὶ αἰενδΐ, 
ΟἰιπῚ Θηἰ ΠῚ ἔγες {{| ἤπαν! ρύορα Μείοεη σοηῆπαηξ, πῇ ἐε[ταξαν εἰς 
ληι ἩοΠοάοτις (ἢ Μερόη δεὶ νῇσίΘ- τώτε Νείλῳ »ἡ τῴ ̓Αςαζύρᾳ, χὴ 
τιό  Δςοσείδῳ αἰξιῤῥεμβθη ) Ἐταϊοι τε! 5 Ὀγδομ!! Οὐοϊ επίδ]15 ἀεπο- 
τηϊπαϊιοηοια Αἴξαρο ει Αἰτοίαθος εἰδαϊέ, (ποη ἀπέε αξιαίσας Ὀγα- 
ΟΠ σοπ]ππόξιοποπι ΝΊ ΠῚ ποπηηφη5) Ῥέοἰςιπδοιις γεγο ἤσαν το ργ25- 
οἴριιο, ἴῃ αειτ αἵ ἄπο ἥσππέ, αεπὶ τοῖο ἀδξοατία. ΝΊ απ νοσαΐ 
ποπτΐπο ρο ΠΕ], ΟἿἹ ἰρίε ἃς αἷπ ΖΕ ΡΥΡΕΙ αἰαονεγδηΐξ, πςεξ 410 η6- 
ΤῊΠῸ αὉ ΖΕΚΠΙοριθὰ5 ἀρρε! ἰλγθίαΓ. 

Νν. 5123. Ξῖρις ὑα᾽ Αἰϑιόπων] ἱπερία {ππέξ χπα5 τεσθηΐεξ Ἐπ: 
βαΐῃις, (δά πεας τρίς ρτοῦαΐ, Ἐςγιποοσὶ Ὲ ποιηίηῖ5. Ξῆρις δ΄ 
ατροὰ Ππρτ ρεξιζας, οππλ ΖΕ τ ϊορίσα Πξ νοὸχ ; ὃς σπορὰ δὰ Π]Δπ| δἕ- 
τποῖ χυα ἃ Ξεέριδ)- ἀποίταν, ψυΐα οἴγοα διγ 1, (δα ληβ, οὐξυη ΝῚσ, 
[ὰ5 πιαχίπιο οχυηάεξ { ῬΊη. ΗΠ. 5. ἂρ. 9.) ὃ σοηνεγίο διγίατη ἃ 8}- 
Υἱ ἔς διώσαπι, φιλῇ ΝΙ σάτα {τ Έ}|1π|, πος (απ ἘΏΠΠ ΓΟ ) ργ θαι 
1τπ|5 σδηίδηνις, (οἵ δά γοσεπὶ Ξῖρις, Ηδθγδῖς ΝΊυς ἍΠΠῚ Ώ 8.07: 
ῥογ γοσαΐίαν, πο ΖΕ Πίορες πηριὰ σα δῥήοβγὴ νοὶ δ βΥὴ ἀϊχονηΐ,, 
αἰ πιοποέ ϑοα!ροῖ, {εἴτε δαϊπγαῆο : ρτὸ ποὺ σύῶοι, νοσα αἦ Πηριιβδ, 
ἤπια ἔουίπδῃι ἀδῆθχα, Ξῖεις (εεϊρίεγαηξς, Ηΐπο νέο σέγς ίξα σὴν ὅς 
Ὠγγῖς, οοτταρίαᾳ οἵδ (υοά ζαζαϊε δαϊτηδίπι) παυιὰ ἕλος ἀΠξηεαι, 
οὐπὶ ΜΙ αν 5. ΝΊρτβ τηϊσπι, φιοά ἰοηρε ἃ Νιΐο, 10)γ1}} νοσαῦθ, 
νἱἀολίηγ, σαοά οἰπὶ ἴῃ “εἰάρξθ ταοηΐς οὐτῇ ἐζαίασί, αἱ Ὀανίλανθ 
Τ)γγὲς, νἱάς ἴῃ νοῦ, 66: Τεὶρ ἕεῦο Ῥιοϊθπιοὶ ( πιη68 ταληϊεῖο ΟἹΒ 
τἰ5) ἥσνιις αἰ ἃ ΝΊΟ ΑΜ τι ; ὅς Τσοξ τὸ ΝΙσπι. ἐπθεουγάπεῖβ 
τηθαῖῖδι5 Ἰαἥπεγε ροῆτε, ποὺ ἐδαχθα Ῥέοϊ βιυιδοιις ποῦ ἀρποίοις, σαΐ 
οοτίς “ΕτΠορίοαπι νοὶ ΜΙ ποθ τλῦνοο ἘΝῚ Πανῖο ποῦ ἐν Ἶ 

, 224. 
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Μ. 324. με] ἔνομα Νεέϊλον ἔϑεν70} Τπιοῆϑ, ὑγὸ ἔνομα μετέϑεντο. 
ΔΙΙΖα ροία αἰνεογα πη Μεγοόδη Πρ οὐ ξοηξιπ οοϊξμα Ν ΠΠι πιὸχ 
ἧἴο1 γοϊαηξ: τέ Εταίοίποπες, ὃς Μοῖδ ΠΌ. τ. τρ. 9. ῬΙ]ΙΠΐπ5 νοτο 

Το γ2),, οι σοΉ μη ογ167)1. 2{47η1 μὲν τη 114 ἰἡζμοε νοσατὶ τνλα!ε, 
ΕΠῸ 5. σαρ. 9 ; ὃς ϑ011Π|15 δβην πηγαί αἱ Οαξαττδόζοη υ]τΠππτπλ τε! - 
Εσθεγε ροίὲ {8 ποπΊθη 410 81Ὁ15 νοσδέιιγ, εξ ΟρΡΕΠῚΙ σούτοος Πα θεηΐ. 
δῖος Ηεγοάοέιις5, ὁ “δὴ ΝάλΘ- ἀρξάνυ ἀπὸ δα χατα δόπων ῥ(ᾳ 
μεσίω Αἴγυτῆον οἠζων. Ηἰ οὑπὶ Ὀιοηγο πα τη τὸ σορίεπίπιηξ, 

β ἢ ὠρξζείμλυ Ὁ: ἀριιὰ Ἡεγοάοξιπι ἔμηο {ξη{ {πππγαΐαγ, ας ποη ἢϊι- 
Ἱ (6 ὨομΠΊΪη15 ἸΠΙΕΠππῈ Πρηϊβοθέγ, Οαΐδάτιρα ἐφάδπη οαπὶ (Δ- 

ἐυ γα 15. Οδίδγγαζξοϑ ὉΠΕΙΠΊ115 15 οἱ Ὁ 4111 ραῦνις ἀἸοϊειγ : 15. αα 2Ε- 
σΥρί ὃς ΖΕΚΠορίας σοηβπια εἰξ ριορὲ ϑγθποη ὃς ἘΠερ[μαπίϊπεη, 
δέγαῦ, 10.117. ΕΤ νοῦ] }1ΠΠπυατη αὐπάεμη ΖΕ Πϊορίσιπι ποπιθη πὸμ 
ἈΠΕ πηι δΕΠΠ Π12ΠῚ 1η ἌΡΗ σοηῇηΐα γεηῖγοῖ, ἀὐέον {ς1]. 
ἀρ ρεἰ αριεέδης ποσοῖς (Ππρύια αἰνεν 8) τὸ ἄς ΤλαΠ 1 Ποπηῖπε ἴῃ 

"πῇ ΠΊ πιμίΐλίο Παροῖ Μεῖα, ΠΟ 2. σΡ. 1. Νεχας ἤαης ΖΕ τΠϊο- 
ΡΙΟΙ ὅς ΖΕ συρέ! πομπή ηῖ5 ἀνε Πέδίε πη Ῥιοϊεπηδιιηι Ἰρπογαῆε ργο- 
ὈΔΌ1Π6 εἰς, (ξἃ ΔΈ σγρίιος νου Πγη116 Ππιντππη τοΐαπι ΝΝ Τί μ)γη. γοσα]δ 
ΒΕΔ] ἄτπιπι ρεὲῦ ΖΕΓΠΙορίαπι ἤΠπιέ, ὅς ΖΕΓΠίορας ὃ σοηνετίο 8 )Ἴογὲ 
γοσδῇθ εἴ14Π0Ὶ Ροίζατδη τπ ΖΕρΡγρίμππη ἀεϊδέις εἰς, δὶ ᾳιίάειη 

ΤΗεῦτγαος δ ήρογ νος εχ [λογῖ5 Πίεγ5 οοηίξαί. (ιιοά δά ΝΗῚ 
Ὑποπηεη δξέιπεξ, Ἐπ ΑΙἢ 19, (αῈ 4114 ΓΑ Ποία εἸα5 Ἐπ γπγα τηϊεξδη1) 
ἡ ομρίηε (γαοιπι ἐβοίοηβ, ἀεάποι νυΐε ὑπὸ τῷ νέαν ἴλω βϑηῶν, 
απο αιοίΐδηη!5 Γεσεηΐεπ πημη ΖΕ ργρίο ἱπδιπάφε, χυοὰ Εἰγ- 
τηοη ἃ ὈΙοηγῆο ἱππι] οεηΐεί νεγί 229. Οὔτ᾽ ἴλυω βϑηξ4γ. ΑἸῚ 

ΤΕ ργρεδουτη πος πογῆθη αὖ Ἠδθγο Δ παραὶ (παοῦ ΚΕ ρΥρες 
Πῶς ϑυγῖ5, (εἴα Επ]εγο, εἰς ἡ66[) τογγεηξεπι απὸ βανίαπη Πρηϊῇ- 

Δη(6, (4{15 ῬγΓΟΡΔΠΠον ἀδάπομπε (φιοά Οταοῖ, δὐάτία τευ πηῖπα- 
Ἰοπε {πιδὲ ΠΙΠστιᾶς οοηξοττηί, ἸπγηηυιζαγτηὉ) τε Πανπις χα] ἐξοχίω), 

Τὰ μεῦ Τγπεοάοοπεη σόπεγις ὀϊσαῖαγ, σαπὶ ποὴ ἤποάο ρα οιραυ5, 
[εὐ ἔεγε υιηΐσιις ΖΕ σγρει ἤαντις Πτ, ϑίγδλῦ. Π0. 17. ὑπάς ἴῃ {ποτῖς 
4}. γηἼχγαίγνι, ἡ μυτης ΖΕ σγρεῖ, (τοχαεηζΐεν ἀϊοίξαν. 
ν᾿ γ»ς. ὥρλυφς ἄχ] υ ροϊπημαπι ἴῃ πιρ]τος αἴνοος [ΟΣ 
ΤΠ εἰἙ, ΠΗΡῸΪ] αἰνοὶ ΠΩΡῸΪ ΠΕνῚ ΠαθεπίαΡ ργΟρυ 5. ΠΟΙ: θι15 
Ὑ ΘΟΠλίϊ ; α118: νἱἀεαπίμν ἀρυα Ῥιοϊειησιιη 110. 4. σαρ. 5. ἘΧΕΙΠῚΣ 
ἰ δι Ἐπ ἥαντῖ Ππιηξ δὰ Οςςϊἀεηέεμη “25 4 ο( ριον, ὃς λὰ Οὐοπίεμη 

Βμρα [τοις 9 Ἰηΐογ ἡπ05 ὅς ρείαριις “Εργρίπιπ) οοπηργεμεπηία 1π- 
{015 '1π πηοάιιπΊ ἔεῦγα, “πὶ πηεάϊαπΊ τΟΠ]ῸΣ αἷνοὶ (οἰπάππέ, 

᾿ Ῥείρα αἰεϊέιν, ἃ ἰουπηα Πεγᾶς Δ, δα {γι σα δι, οἰ1}8 Ὀα[5 6ἰἘ ογα 
Ὁ ΤηΔΓΙἴηα, 42 ΡΟΓ Δ ποίλξῃγ ἴῃ αἀϊεζζο αἰαρταπηϊηαίς, ἀπο νο- 
ὌΝ ΤῸ οὐαγα {ππίαϊγοὶ πιοῦο ἀϊέϊι ΒΟ, ϑίγαθο [ι8. 17. ΡῬΙΙΠ, 

ν᾿ 1. ς. σαρ. 9. 

Γ᾿ ΨΡ. 556. “γ)ὰ διὰ ςομώτων 1 Οαπὶ Ὀιοηγἤο ἐερίεπι ΝῚ] οἵα 
Γ υτηενδηΐ ϑίγαθο, Ὀϊούογιξ, Ἡοτγοάοίι5, Μεῖα, ϑοίηιβ ; ἢς ἋὉ 

Ονϊάϊο Μεῖ: τ. ΝΊΙι5 μῥεονηβηηις ἀἰοϊίαν. Νοπηηα, εκ Μεῖα γε- 
εηοης ι18ν.1. σᾶρ. 5. πᾶς [ιηΐ; ἀρ νε ὦ ( φῃοὰ ἐπὴν τοὶ 
π- 6γᾶ- 
Ἀώ 
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᾿ Ῥιοίεπηδις συίάεηι, 1. 4- (ἀρ. 5. [5 4114 ἄπο αὐάϊέ, ὅς ῆς ῃο-᾿ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΓ 5. 

Ἡειδοϊθοξοαπι) Ροίῥλεῖομη, δεδοηνδεέέσιηι, Μεμάοβηρι, Ῥαεΐα, 
γηθεΐομηι, (απο ποππα 1115. ῬΠαίηιουτη) Ὑαριεεέσηρι, ΡΦ ΗΠ ΟΜ. 

νοι οἶτία παπιεγδέ ; ῬΠηΐτ5 ἀπάεοϊπη, 16. 5. οΔρ. το: [64 4155 ηὰ- 
τρεγαπὶ ἐδρίοπατίαπι εχοθάπης Ῥιοϊεπηδοιι5 ψαδδφομα» Ῥ]ΙηΙα5, 
ἜΓ ογα νοσλὲ, αυῖρρε Βοπηημπ) Ορεγα δὰ ἸΓΓΙσΆΠ6Ὸ5 ἄρτοϑ ἔ4-' 
ζα, αἱ (ρίεπὶ ἑαπέμπι παίαγαία Πηΐ. ᾿ 

Ν. 227. Ὕσασι πιαάγων] Νοΐμπι, δῆπιας ΝΗ ἐχυμάδέοῃ 
ΖΕργρίαηι ἐπεοππάδτη τεάάογε [ἃ ῬΠΙηϊμς, ΠΡ. ς΄. ΟΡ. 9. Ογὰ 
ἐῖς ἀἰοῦμς αμξῖμ γιάρηο ΡΘΟΥ τοέάηι [ῥαέΐαξης “Ἔργρεη, ἔα 
φημ ἐγιμαξαξ ἐογγα. Ἡΐϊης ραΐεο ἰαρίάεο (φιοΐ Νειλομέβ μον 
ἀϊθτιιηι) ΝΠ δαρηιχεπίμηπι πλεςεηΐεβ, ἃ 1 {{4 φητια ΙΕ ϊης ἔδς 
ἐἰΠπλίεηγ, ἃ πηποῦς ἱπογεπηθηΐζο Δηηοηδὲ ΑΓ ἑαΐοη ἔξ 2ΠῚ Ργδο- 
ἀϊοοθαπέ : νι ϑεγαῦ. 1.17. ὅς ΡΙΙη. 1. 4. ς. 9. Ἐχυηήαιοηδγ ἤδησ 
φοοϊάογε ἀπτὴ 8501 Οαποιπι ὅζ [ΘοπεΠῚ ρεγαρσγαῖ, ΡΥΖΡΟΙΡΙΕ οἰγοα ΟΑ- 
δ οὐπμη, ΡΔΌΪΔΕΙΠῚ Αη 185 Πα Πἀεγε ἄτη 1ῃ ὙΊρΊηδ εἰζ, Ἰηέγα ΓΙρᾶ5 
τονγοοδῦῖ ἀππι 1 [ὅτ εἴς, ῬΙΙηϊα5 ᾿ϑιάδθηι (εἰζαΐαῦ ; ἢς Σιπσδηὰς 

σοη ἐγ 47:6 Ἰημσθηᾳ [6015 ᾿. 
Οὐά 1πῦ28, ΟΑηΟΥΟΖΉ6 {π4721 ἐΟΥΥΘΉΣΘ ϑΘΎΘΉΘΣ ΐ 
Τρρίογαειις 446}, πδο οαῦηβος ἰἤδογαὶ πάϊς ἣ 
Τοηθο ἐμ “ἀμεμηηηηι ἀροϊἑηοε Ρβαδης ᾿ 

Ὧς στῇς Π]}5 ἐχαπάαίοηϊς σοηγεύζιγας γαγ 85, 414165 ἱπρροάιξανε 
(οἱεΐ γαδξέῖο ἐχρεγιεηξῖα ἀεετξα, ἀραὰ Ῥ]ΙΠΐπτ) ὅς Γαισαπι πὴ ἰΟοῖς 
οἰ τΔΈ15 Ιορὶ ροϊϊπηξ. Ψ ΈγδπῚ διιέεπη οδυίαπη πολέ Ἐγαίοίζῃοπο8 ρας 
δίγα ΟΠ, οὰἱ ὃς τρίς ϑίγαῦο ἐαβτγασαίαν, ἤος {ς1]. φοοιάεγε αὖ 
Ζγηϑυϊδης οἰξτοῖς [ταῖο τεπηροτε ψαοίαῃηϊ5 τη ΖΕΪΠΙορια ἀεοϊάθη- 
τῖθιι5. Ηδης νεγδπι ΕΠ σλυ2Π| εχ παν ραϊιοπίδιι5 Ιη ΑγαθισαπΊ ἢ- 
τατη ἔμπης σοπηρογέμπι ἈΠΕ γεΐεγε σεορταρῇιβ, οἱ μι ἔν ὠρχωῖ- 
οἱ ςοχασμῷ σὺ πλέον. οἱ δ΄ ὕςερον οὐτύγηωι “βυυ ϑέν]ες, ἡδϑονγα 
αὸ ὁμόρων ϑεερινῶν πληρόμϑμον τὸν Νεϊλον τὴς ᾿Αιἰϑιοπίοις τὴς 
ἄνω χλυζομλύης. Ἐχ Ποάϊεγηις οἴ. παν! ρα τ η 15 Ιἀδι 1η [Π| 
“Ζοηδ τογγ 3 ραγίθι5 ἀοοιάεγε πο ΠΊΠΎΠη. ᾿ 

Ν. 231. Ἐς Δίζα Καὶ Διζυίω)] Ὁε ΝΟ ρεῦ Ζεργρίαπι ἢπεπίς, ἢ, 
ὉΌΙ ργόργις ΝΙῸς5 αἸοίταγ, μος ᾿ηξε]Πρεηάμπι; ΖΕ ΡΥρία5 ΘΠΙΠῚ ΓΕ: 
ἱρεόξιι Αἰτίοα ἐοξῃς αἰ Οτγίαπι φἰπιναπι εἴς, Ἰάρο ΑἰΊσα ἃ ςοη 
νεγίο δά Οσοείπηγ Ὡγθεγηιπι τορεύζ ΖΕ ργρέι, ὃς ΝῚΠ μὲν ἱρίᾳπ 
ἤπεηΐξις Αἶλ νεῖοὸ γούζα αὐ Ὁγίαπι: ἤῃ ἄδ ἰοΐο ἤπινι ἀρεῖς 
ἢος 1πς]]ΠΡεγεΐαν, γούζα δὰ Οὐοοαίιμη δααϊποίζιαίοπι Γι γαπὶ ΝΕ 
[μ5 γείρισεγεί. Ἷ 

Ν..233. Οὐ φρρτοῖ βιύτοιο] Ἐοϑ γα] ἀπο πη ἴπ ἐγος ογίμθ ας 
ἀἰνς,, τ. δ φοεγάοίος, (χαιθι15 πο ταπέμμ) ἴδογα, νογιπη ὃς Αἰττο- 
ποπηΐα, ὃς ῬΗΠοΟίορἤα οὐρᾶς (1) 2. Με τος, 3. “ργϊοοίας (χα 
δι15 ὃς ἀγαῆσες αοσοηίεηξ) τείεγέ ϑέγαθο [Ὁ. 17. ΨῈ.. 
ΟΝ, 234. ΤΠρῶτοι δ΄} “Ἄγαεγηρι Τῃυεηη δ Βηγσορι ἐ οΉ2 θη -ἰ ας. 

{ογη, με Τε1ρεοίογγίι, τοΐορε ῬΠΠῖ5 5 σιοά δἔίαπη Δἐμεηϊοπἤαπλ ς, 
Ἰμν εηξ ἢ Γηπΐς τοίζδέαν ΤΠ18, ΗΙ (σταοος ἐογίδῆδ ἅγαγε ὁ - τ 
ΟΠΟΓΙΏΓ, Οὐ ΚΑΠΊΘΗ ἈΓΑΤΕΙ ὉΠ ἀρ 4115 βοηΐο5. ἀηθ ον οἡα 

Ροΐμετγιζ, 
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Ρβοΐξποιέ, ῬΙογίαας χυϊάεπι Οἤνάειγ ΔΕ σγρίϊαπι θονος ρῥυίτηο 
δα ἀγαπάππι ἡπηχηῆδ ἐξγιηΐ, ππῆδ ἰουπα ὈΟΥ 5 ΔὉ ΖΕ ΡΥ ρέϊ5 ςο]}- 
τὰν, ϑ:. ϑεῦνιιβ 1η {Ππ4 ὙΊΡΡΊΠΙ (σεοῦρ. 1. 

---οτιριοίζηθ ΡΉΘΥ ῬΔΟΉ Ύ ΣΟΥ ΔΥΑΤΊ. 
αὖ αἰἱὴς Ὑγρεοίρηλγγε 116 1{101 τηάϊολί, αὖ αἰἱὲς ΟΠΥ]οη1, χαρά 
ἰρίε νεγπιϑ γιά! λέ ; σοηίεξ τ θη ἃ να 158 ΠΟΠΙΠΙΡ115 νΔΓ115 Ἰη Ιοςο ς5 
Ἰηνεπΐαμη. ΟἿΠΡΙΔΙ εἴδη Πυ}15 ἱηγ επί! ρἱογίδηι {τἰθαϊέ ΤΊ ΘΙ] 
110. τ. εἴερ. 7. 

Ργγημς φυχέγα γιάηη [(οἱογεὶ ξεοῖε ΟΠγτῖς, 
Ετε ἐθηθυηλ ἔξυυο (οἱ αυε ΡΗΡΏΜΉ, 

ῬΓΟΘΔΌΠΙΟΥ ἕδιηεη οἰἙ δουὶπι ἐεηίοηξία, 41 πο Ποπηποπὶ (δά 
80]6π ΟἰγΙἀ15 ποηπε ἂαὉ ΚΕ ρΥρί5 οσαϊιπλ Ραΐδηΐ, ἑληαυδηῆ 
Ῥτογεπίι5 ἤΠρΊΠῚ διιόζογεμη : 14 δέλίιβ. Ὑ ΠεΌ, 1. 

ι - (ρμ ἐδ γοίδηηι ΤΊ Γ4ΉΑ ὉΟΟΩΥΣ, 
Οϑηεῖς Δοβαηιθηΐς υἱξη, [64 ργώίἑαε Οἰ τίη 
ἘΥΗΡΊ ΓΘΥΜ722 ---------------- 

Ἰάεμη ἀε Βασοπο αάϊοίιπι εἰξ ν. 703. 
Ν. 235. ὡπλωσοο) Νοχ μας, ηιᾶ ργοριῖς ἤρηϊπολέ ἐὐβάη-: 

εγμηξ, δὉ ὡπλόθ: Πριρίοχ ἀθάυζξα, ἢϊς {δηηίηῖ5 ἔραγποηιὶ τάθο 
ΕΠ0ι} νἀδέαγ, χαρά (επεπ τὰ ἀϊρεγΡῚ ἀεθεαΐ, ἀξ πηϊοπλ ἀηῸ 
ἴῃ ἰοσο βγδπι]ΠΊ Π|, πος σγᾶπα ᾿ἱπγὰ σοηρεγΓΔηΐαΓ, μὰ 5: 

Ὗ. γ36. Πρῶτο; δὲ γεαμμῆσι ] ϑρίιδογας ο(ε θ Ἐ15. ΟἸΓΟα 15 ας 
ΠΠΠἸηζταν, πυλίη πόλον νοσαΐ, νάε νει. 582. ᾿πνεποηεπι ΖΈρΥ- 
ΡΕΠ|5 εὐ θι1:. (σεοπηεέγίαιτι πυ!άεη1 αὐ Π5 ἱπνεπίατη γείεγί ϑέγαθο 
{{0. 16. Δ) Αἰγυτῆΐων ξυρημα γεωμεβίαν φασί " Ἰάχαια περεῆιξλέεπη 
ΠΔηἀδηη 115 ἱὰρροῆπηε οοπίες, οαπὶ ΝῊ εχαηάδίιο τευ ηο5 ὉΟη“ 

ἀεγεξ, τὸ (εγγάπη ροΐζεα πλεεῖγιὶ πεσεῖϊε μαρεγεπέ. ΑἰϊγοηΟΠΊ185 
εξϊδηι ὃς ῬῃΠοίορηϊα {πάτο εοἴάειη ἀεάϊξος γεΐεγέ, ἥς ἀθ' ΤΙ ἢθδ]ς 

ΒΎΡΠ5Οσιιθη5 ΠΡ. 17. Λέγρογ]αι δὲ κἡ ἐσρόνοιμοι χὶ φιλόσοφοι μοῦ- 
λίσα, οἱ ἐντα δα ἱερέϊς, ὃς ποίππι εἰξ Ῥγιπαρογδτη, θεΠοου ΠῚ, 
ῬΙαϊοηοπΊ, ὃς Ἐπάοχυπι τη ΖΕ ργρέστη. ργοίθόζος εἴς, Π|ος ὰξ 
ῬΠΠΟίορἢϊα, ἤσης αξ ΑἸγοποπηα ργαοῖρας δ ΖΈργρέις τηβιξα- 

εἴαν, Βείετέ εἕϊλπι δίγαθο δππαπι 80 αγεπι 115 1π αἱὰ ΠΗ͂Σ, 
ΔΩ Πδι5. 1.Χ., ἀϊεῦι5 345 σοπίξδηΐειη, ὃς ροὲ σεγίοβ. δῆπος ἤϊδιχ. 
ἱπέεγοαίλγεπι δά (ο]ἴλππη, ((1}. φαάγίο φιοααε ἀππηο ; τ εχ Ηοτγο 
ΔΡΟΪ πα, ΠΌ. 1. οᾺρ. 5. οί οἰζεπάϊε, «γα τε] σφετηρί δ᾽ Ὁ. αἥκα- 
σἰμὺ ἡμέεαν ἐοιθμᾶσιν. Δα ᾳιδηι ἑογηιαπι [αΠΠππ| Οδρίλγεπι 4π- 
Ἡ πη Ἀοπηδηιπι γείουηλδς, εκ σοηΠίο Ἐ σΥρτ ἰἀσεγάοεϊς, νὰ ]- 
ΒῸ ποίυχπι : ἐξ φιο ΡῬἤη. [18. 18. ζὰρ. 25. ϑε6 αυθά δ ργϊηδιι 
ΑἰἘγοηΟΠΊΙ8. ᾿ηνεη οηθη} αἰζηεῖ, δαπὶ αἰΐος Δείαηεῖ, αἰΐος “Ε- 
ΡΥΡε21 5. αἰἱος Α00υ115 ἐγίϑμογς (αο ποπλπὲ ΟΠ  ἀδι ᾿ηξε111- 
ΒΕΠαΙ νἀεηΐυγ) τείεγε ῬΠητα5 [ἰὉ. 7. σαρ. 56. {Πτὰπὶ ἁριὰ 25- 
ΡΎΡΕΙΟΚ 4η ΟΠαίάδος δηζίαιποῦ δ᾽ αΐα5 Πιεγιῖ, {0 ζάϊοο [15 οἵ. 

Αἰ 5615 ἔλνθηΐ ρἱπιγιπη, φαῖρρα Οσεηΐαξουθας, ὅς ῥγιπΊΟσ ΠΑ 
ΡΑγεηΐαπη {δ ϊ νιοῖῃῖ8, της ἀγίοπη πᾶπο δὰ σγερίοπες Οὐοϊάεὴία- 
ἰἰογὲ5. Ραυϊδίπη ὑγοοθηπηςε γνεγιπτηῖϊε: Ηεγοάοΐιβ ἰαπιθη, [1Ὁ. 2. 

« 

ἘΡΥΡΌΙΣ Ἰρίλῃῃ τί Ἰηνοηοηετα {θυ ; δι σας ΔὉ ἐἘεγριῖς 
2 
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ὦ Οταζος ἐγααῆαία εἴς, Ἑυάοχὶ ργαοῖρας ορε
γα, ααΐ ρον δΠΟΘ ῚΦ' 

τοθτε δίγαδοης, 1πίεν ΖΕ ρυρίος γενίαδίας οἷζ, οαπὰ απίεδ ἱπηρεγξεξζα ἃ 

αὐδεάαπι τἀιπηεηΐα (οἰπμησαοᾶο Βαδεγεπί. ϑρίδγας αιΠάομι 1π5} 

γεπθοπεμι (φαδπὶ ΚΕ ΡΥΡΕΟΒ ΡγπηαΠα ατοῦϊς αἰ παι Πδ ἢἰς ἐγαάιξ 

] 
εἰ 

ῬΙοηγ μι) 1άεπὶ ῬΠΠΙῊΒ Απαχίαιαηδτο ΜΙΐοπο εἰριῖε: ἀκ πο ἢ 

ἐἴαπι Γιπεγας, χῇ γῆς 1) ϑαλεοσης πδείμενον ὡρῶτ- ἔγεῳψεν», 

Νὰ ἡ (φαῦρον χατεσκδΐασεν. ϑεἃ δες ξου(αὔα ἐοὸ {δπέϊι 1ηΐε}-- 

Ππρεηΐα, ηποα μῖς ῥα πια5. πίε (Ογδοοβ ἔρμογαπι [αστίοανιέ, 

Παλτην 5 ἱπίεν 41115 βεηΐεθ, ἘΞ ἈΕρυρίίος ἀπέ Βαυγ]οπῖοβ, 678 τιπ 

(ις ἀηθχυῖον εξ ροῆεέ, 1ρίε ἐπιπὶ ῬΠηΐας. Ὁ. 2. σαρ. 8. Αἰδλη- 

ἐοπὶ πιαϊίο δηΐε Απαχιτηδπάγιπι ϑ ΡΠ δ γΆΓΩ ἰηνεηϊῆε τείενέ ; 8 

απο φυϊάεμη ἀπεγεγα ἤθη Ὁρεγα ῥγοέαπη εξ ραΐο, ΟὐΠῚ --τοατ 

δηξ τπεεν πηδῖϊα οομαξ- γΣ ἰ 

Ψ.537. Δύξον δοόμον ἡδίοιοὶ Οὐ ἐφιεαίοηι Ζοάϊδοὶ (1η (80. 

90] ὃς τοι ψαΐ ρίαποίας σαγίαπι {πππὰ Ῥεγασυιπῇ) τείρεζξα “Έχαδ- 

τοτῖς ὃς Ῥοΐογιπα πιαπάϊ, Ηδης ΟὈΠαυΙζλίετα Ργπγαπὶ Απαχ- ἢ 

ταληδγαπῃ πίε !οχῖθ6. ἐγλάϊέ ῬΗΠπίπϑ ἴοοο οἰζαΐο» ἱπίο (σταοοϑ (11. 

τ νοτδα ρυδοθάορτία πιοάο ἐχρ δία. 

Υ.54:. Σχῦμα Κα ἂν]  ργρίιβ ἃ γοίεγίθυς Πιθῖε Πιηρίς 

(ὐε, ἐείχε ϑείαῦ. 0. 17. ῬγῸ 6 ἴθ] ἕοστα αι ΝΟ τγεϊραίαῦ: ἢσ 

{υτηρίο ἐαηΐδ πιοῦα 1ῃ ΙΟΠΡΌΠΑ ρογηρίταν, Ῥοίζεα ἰδίιογε (εηΐα 

φοσερία εἴτ, αἱ Οαΐες, ἴξα Απαΐες, ἴῃ Γἰργα Ῥαγίε Πέαβ, ὅζ ογδηῖ 

ΤΏ ΔΥΙΕΠΠΊΔΙῚ ἃ Οαΐαδαίπηναπι υἵχας σοπηργεβεμάογεῖ 5 ὃς ἢς τ 

νά μία Ῥ ἴῃ βηδίεαιοηΐς ἀἰαργαπηπηαία. ἀερίπρτεαν : 104 

(δ. τὲ ἄπο Ππεαρ, αἰζεγα ἃ Ὁδίαραίῃπιο αὶ ἴδ: 

οὐπάπηι ας ροϊαρὶ ΖΕ ργραὶ ἀπέξα, αἰξενα ἃ 

φγεηε Ὁ, αἡ ϑεγθοπίδεμη ραίαάομη. Β οοποα αι, 

ἰ ο ἴἅηξ, ὃς δηρυΐαπι σομπξπαης δὴ Οτζαπι δα 

αύφες -Σὐβλο ναπα, ἀεί ἃ Ο δὰ Α {υδίεηία ἀποαίαν 9. σι 

αυϊδεηη, ὑγϑίεν ΔΕργρίσπι ργορεῖς ἀϊόζδπι, αἰαυιὰ ἀς {1ῦγᾳ Μὰ 

τεοίάε τποαδεξ, ͵ ᾿ 

ΤίΕῖς ὌΙΘΗΥ ΗΙ νοις, ὀξὺ φεὸς ἠὼ (ἢ ἠὼς 1] Οὐϊεηίςη. Πρηΐ 

ἢσεξ, ἘΠ γεγάε δίερῃδηι) τηξεΠπροπάμβ εἰς ἀπρυΐας Β αᾷ οὐ πῇ 

αεβαναία : (δά νἱάεζυν ΡοΠ5 ἠὼς Μμεγιδίθμα πρηϊῆοατε, σαρΡθ 

Πϊονὶ Βουθαῖ: Ηΐς ορροβέμπι, ὃς τεώξα χαϊάεπι δα τηου πὴ ΡΩ 

(λ δγέηεη ΚΕΡΥρἕβ. τη ΔΟΌΠΙΓΩ ἙφοὨἰΔΗϊζαγ, ἤθη ἁπΐεπι δ Ὁ - 

ἐπίοῃυ, Πἰἢ Ονΐυς αἰίνης ἐπε! σαίαν ὃς πο 15 φυϊάεπι ρα 8} 

ἴατη ἀοηεπ8 εἴς ἀτιλπι το! 8] ὅπ, (δὲ ἕετε τεέτϑ. ᾿Ἠῷ νεέῖοὸ “ΜΈΣ 

γἹάτολαίογι ρίασανη, {μα δοί ἐγαηῇέ, ζόφον ἀυίεῖ εἰ ορροΐ τα 

ϑϑρ θη Υ]οη οι, {147 801 τ 4μ47,3. Δα, ἀτεσαεηεῆμπιο ἁριᾶ 

ΕΠ ουαπῚ ἐἰρηηίςαγο (αὐϊ ααϊδεμι ἠὼ ἠξλιόν ἔξ, σοπ]αηροῖς 10: 

᾿ς} “τι Ε5 ἐχ εὸ αὐθηςε!5. το ἰπιοηῖ5 ῥρχοῦδαξ ϑίγαρο, διόζοι 

Θά ἐχοθρίίοης τηδ]οῦ, δον. Ηδ. 10. 680} 

ΟΝ, 244: βαϑυχρήμοοιο Ξυϊώης 1 Ἐρ πείοη Βος αὐάόϊέα,, 44 

Ἰαχία ϑγέηξη οἱδ ταΐποῦ Οαΐανιγδόξοβ, Ὁδὲ ΝΊ Ια ἃ ἰσορῈ}15 ἀ ΙΑ Ώ5 

ἤθη ἕλην ἥμορς ααδηι ταδί νἱοίαγ, ῬΉη. [6.5.5 οἂρ. 9. Υἱ6Ε νὴ 
γΟΓ, 

ΔΩΡΌΪΆγεπι ΠρΌγατη απδἀλ πο ΠῚ5 τείεγε, φαλ!σ}, 
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γοτί, 224. ϑγεπθη δυξοπῇ [πῦ Ττορίοο αίλῖνο εἴδεα, πᾶς ἐϊς 8501- 

ΠΌΔΙ ποῦ ἀϊε πα] 101 Ῥυΐοογιπι πηθγᾶ, ὃς (σποπιοηαϑ ρεῦ- 

ρδηαίοιαγε8 ὥσκιο!, 5018 1ῃ γογεςο ἕπης οχιτοηΐς, ἃ σεορταρῆο 

[8.. 17. ὅζ 41π|5 ποία 1. 
Ψ. 245. Οὔρεσιν ὠμφοτέφφισι) ᾿Αμφύτεξο μἷς Πρηϊβοαλί 4ηώ δχ 

τ Υ47πμ6 ράγέο {πηΐ. ΤΑ Οεορναρίι5 Πρ. 17. παπηϊίδηη ἢ 2Ὲ- 

δγρέιπι αὖ Οτιεπίο πποηξθι5 Αταδῖοῖβ, αὖ Οοοϊδεπέε ΓΛΌγοΙ5 αἵ- 

βυπιαῖ. (Λυοά ἱπέε!Πρεπάππι ἀς “ΕργΥρΡίο. [δηξαπη (υιόζε [ππηρίδ, 

ἥπα Ἰαχία ΝΊΌπΊ, οδα [αίοία ροιτι ρίξαν, αδεασκεπὴς ΔαζΕΓη, ὰ αδεὶ 

οἴγοιη, ὃ. σκέπω ἔθ60, αὐτῖνο ἢϊς οαρίξαν, πὲ τεζξς αὖ Ήξη. ϑέε- 

Πάπο τγεἀάϊειγ. 
Ν. 248. Ἢ ἐξ ὅσοι Θήζι] Ὀἰϊν ἤοπεπι ΖΕΡΥΡΕ 1π ἔγεβ ραγέεβ 1π- 

παϊξ; “Ἔσγρέμοι {μρογῖουονι, 4η4 ξ9 Τροαὶς ἀϊιέζα, «Ὁ ὑγθθ 

παῖ οἰϊπι Τμεῦρας, ρΡοίἕεα Ῥιοίρο!!5 ἀϊόζα (ου]α5 Ὁ Ι5 ΠΟΠΊΪΠΟ 

ὍϊΟΩΥ ἥτις Ῥεῖ ἱγπέςσἀοοσποη τεριοπεμη ζοΐαπη τπίε στ) Ἡερεαρο- 

ἰΐα [ὁ Ἡορεαηονιΐαη ἴθ τηράϊο Πίατη (ἃ ἐξρέεπι ὑγθιρυ8 ὅς ἴο- 

τἰἄεπλ ποηηῖ5 Οἰ'πὶ 1η Εᾶ ςοιηργομεπῇβ. ποπηϊπδίδιτ, [ἰσεξ ῬΙΆΓΕ5, 

ἐδίξε βίγαθοης, εἰ ροίζεα λἀάεγθηΐαγ ) ὅς “Ἐ)Ρ 21) 2η[ογ]ογοηα 

(ει: βᾷγς Π)εἶε4) πᾶς οΥᾺ τρΔΥ ΠΠηὰ οἷς τπέερ Οδίδαίῃπιοη ὃς 

Θεοῦ δοη!ἀοπὶ ραἰ μἀεΠΊ. 
ΟΨ. 749. ξχατόμπυλον] ΕτῸ5 Πᾶς, ηυοπάληι πγαχίπηα, ὅς ΖΕ ρυ- 

ῬΈ πιείγοροι β μαδιξα, δίγαθ. ΠΌ. 17. ερ!πεΐο μος, ἐλπαιμ4ΠῚ ΡΓῸ- 

ῥγῖο, ἃ Ῥοεῖξί5 οὐπαίιγ, 400 ἃ τ μοῦδῖ5 Βατοί5 ἐσγαπύλοις ἀπ ππη- 

δσαΐ (οἱεί, αὖ ΗοπΊεΓΟ ΠΙρά. {. φοσερίο, 4αϊ οὐιι5 πηλρηϊ Δ! Πθ πη 

ἔς τηῆπακί : 
ΑἸ’ ἐχῳτίμπυλοί εἰσι» δηηχέσιοι δ᾽ ἐν᾽ ἐχῴςυ 

᾿Ανέρες ξξοιχγεύσι (οἱ Ἱπποῖσι καὶ ὄχεσφιν. 

Ἐὰ απέοτι ἃ Οαπιδυίε Ρεγίε οὰρῖα τῆδρῃα ἐχ Ῥᾶγίς ἀϊγί εἶδ, τέε- 

ἢ ϑέγαῦ. Ὁ. 7. ΑΙζεγαπι νΈΓῸ ερ!πεΐοη, (ο1Πς. ᾿᾽Ογυγίη» ΤΙ ΕΌΙ5 

ΒΟ Ε9 πιαρὶς ργορτῖίς σοηνεηῖί, δ ΟργσῸ ΔὨ απο τέρα, 

τοῖτο ψαιτοπὸ : πε αϊξαβ δαΐεπι Π]815 ὉΓΌΙ5 Ε0 ΠΟΙΔΕΩΓ ; (πα 

ἴῃ ἢὶς ροΐίι8 Τπεῦϊ5 ΟΡΥΡῸΠῚ 1{Πππὶ τεσηαῆδ, σοηέγα σΟΠαΠΠΠΠΘΠῚ 

{ἐπίεπέξιαπι, {εηίεγιξ ῬΙοηΥΠιι5) οπηΐα ἐπ πὰ ἀπΈ ΑὉ Ποὺ ΓΕΡῈ 

᾽Ωγύγια νοοαΐα. ᾿Ωγύγιον» ἀρχαῖον, παιλομὸν, διε τὸ Ὧγυγον φοϑ- 

σον ἄφξαι δῦ Θηζῶν- 514. νἹα. νετί, 417. ἃ οιαι. ᾿ 

᾿Ἔγϑῳ γιγωνὼς Μέμνων Τέγονα; νγδί. τηεά. ἃ {Πεπη. ἱπαΠέ. 

φοοίξογαγὲ ὃς οἰάγε οἰαγηάγα ῃρηϊῆολί, γωςῶς βοὰν» υἱἵ ΘΧροδέ 

αἴζαδτῃ. τπ οπι. ἃ γνόω Ῥοῦ τηοξαίῃεπη ἀεάπόζαπι οεηίεπϑ. Μεπ» 

ΟΥΐς ἀυιΐοπι {ταΐαστα Ὠἷς ἀείοτδις ῬΙΟΗΥ Πι5, 488, τεῖζϊε ϑέγαρο- 

πὸ "δ. 17. ἴῃ ἴοοο. ΜΜ6»ΊΜΟΉ10 ἀϊόϊο ψικία Ὑμεῦα5 ροίεα πη, ὃ 

ΤοΠάο ἰαρίάε (βέξα, {πὰ ταπ ]λία, παπὴ (πιαρίοα ἁγία, αἵ νἱεγη- 

ὅε ντπ|} [Οπιξθ τη, φαδῇ τόξλι9, οἴτοα (ο115 οὐ. ΠῚ πηαοίάϊς οἦο- 

ἴδ, ναΐρο ογεάτέιπι : ἀξ 480 7ανεπα 15, 

Τλρηάϊο τλασίοα γε [00.471 ενὶ Μονήποπθ Ὑρεδ. 

ξοΓς5. ταδῃς Πδίσδηι ςοπξπρεποδυ9 ἰοηϊέατα πζππὴ εὐϊίαπη σεη- 

{ἔξ ῬΙηΐας, ΠΌ. 36. οἂρ. 7. Μδητηοης βαίμαρι μοι 1450 [ο]!ς 

ὅγμι τοπεαξίαηι γαάέάς, ἐγεράγε ἀΐσημε. ἘἸΩΡΙΣ Ἰρῖταν πον τὴν 
ΘΠΣ ἼΔΠΟ 
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ἢδης {Ἐαξιαα Μοπιποηῖβ, ἡπεπι Αὐτογας δΠπππὶ ππΠΠῸ Ῥορέδ ἔα-. 
δυ]ληΐαν, πάπα ἰοπαηΐεπι νεηϊεηΐεπι πηδέγεηλ ΑἸΓΟγΑΠῚ (α] αΐαγα,. 
φελέπδηι νἱ ἀξ ϑίγαθο, δι ἰοπίξαπι οχίσασπι δαήινι, {Ἐἀ, ταὶ τα- 
εαἰπιο ογεδϊιι5, δαπι ἃ οἰΓο ΠΤ ΑΠΕΙαΠῚ ἀπο ξαύξαχη {αἰριςδέιι 
εἴ. Ἀείετί νεῖὸ τἄθτι φαϊθυίάληῃ νει, ΔΜδνμο»θΉ1. βηησ 471- 
ἐἦφμηρι {μὴ 8 “Έσγρείτηι τεσεηι, ΖΗ αἰδέευ Πριαμάες ὑοοάξης, 
γμοηι ξ5 1, αὐγνληεΡηΡ “Ἔρυρείμηι ΟΜ α 1 1078 ἤξγπμηξ. εἰσιν ἐϑ 

φασιν, ὃ Μέμνων ὑπὸ δ᾽ Αἰγυτῆίων ᾿Ισμείνδοης λέγε), κἡ ὁ Λα- 
ΕύρινθΘ- Μεμνόνειον ὧν Εἰη» χἡ Τὰ ὦτα ἔργον δεὴρ χἡ ποὶ ἐν ᾿Αζυ- 
ϑῳ ἡ τὼ ἐν Θήξως. Ησηςο ᾿Αὐγογα βηρεγε ροζπεγιπέ, «αΐα 
ΚΕ σ ρίας τοίρεέζα ταί δ Οτγίαπι δ πνιηγ εἰς. Ροέιπέ βέιδηι 
χα ΖΕργρίο συδηὶ “ΕΓΠΙορίδς νἱοίπας Ἰπηρεγαγε (απάς ΖΕΓΠΙΟρ ΩΣ 
τεχ νυρὸ αἰοίταγ) “Ἐσγρείογηηε θηῖηι δ τς οἰἦηι αεέγίέαρι Κα [8 
“Εεῤτορίάρι, οἱοῖ[1:1 21 ΟΥ ΣΕ 4η 40 [ἐγοϊομάοζηο, ἐεἰτδέαγ ῬΙΙΏΙα 5 
10. 6. ταρ. 29. Μειηποηις Πυι}5 τορία οἰαγαπὶ πμῆδθ Αργάοη “Εργ- 
Ρξϊαπι ατῦθπι ῬΠΠῖασ Π|0. 5. σᾶρ. 9. ὅς Θ01ηὰ5 το δηξαν. 

Ν. χ951. ὍὍοσοε ὃ᾽ Ἑ»)ώπολιν] Ὅς δάο νἱάε ποί. 1η νεγί. 248. 
Οταῆτς νετο εἰς Ἐπ ΔΈΗΙ εὔγογ, 4α] ἐερίειτι αὐθεβ ποι πδξαγις 
πάε ἤδο ΖΕΡΥρΕ ραῖ5 Ἡορίαρο!ς ἀϊέξα, πο ἑαπέσιυν Ὀϊοίρο- 
Πη ὅς ϑγεηθη, {8 ἴῃ ΤΠεδαιάς {πηΐ, νεγιπὶ ὅς Οαίαυγαύζεη 
ΤΑΔΡΌΏΙΠΠΊ ὥς Ῥαυναπι ἱπίεγ (ερίεη 145 ὉΓθ 65 "Πα ΠΊἐΓδΐ. 

Ψ. 753. ἔσω Ξερξωνί δι: ὥλμιης] Ξερξωνὶς λίμψη ϑέγδθοηι, ὅς 
Ξιρξωνὶς Ῥεοίεηλοο, ΒΠΠΙΟ εξίαπη δ2γῥογιῖς ἰάομς ἀϊοϊξαῦ, [5 δχα 
Ἤϊηλας οἰἢ δὰ Οὐεηΐεπι ΚΕ Ρυρεῖ ἐεγηληπθ : Ἰάδθο ἀϊοιέῃγ ἐοΐα 28 - 
φυρίαϑβ ἱηξεγίου εΠῈ ἔσω ΞερέωνίΦι - ἅλμης» ἡυ14 Ππηέεπι μπης 
ποη ἐχοράϊέ, (δὰ τπέον ἄπιοβ τεγπηίηοβ, ἰάσαηη ἢπης δὲ Οδέδυίῃ.- 
ταῦτα, σοηξπείατ. Ησπο ἰφοσπὶ δίγαῦο 10. 16, ἔπΓΡΙ εγίογο, 
οὐπὶ ΔΙβῥαίεῖεε Τυιάδρδο σοηξαηάϊέ, ϑεγδοηίάριι χαϊάθπλ ποπηπ 
Ὡδης, {εὖ Δ ῤῥαίεζεοῦε Ἰλοα ΠῚ τδηϊἝοο ἐείογι θη. ᾿ 

Ν. 254. Μακηόόνιον τηολίεθρον 1 Μακηοίδνιον ρίοὸ Μωχεδδνιον 
Ῥεῦ Ἐζζαῆη: σἤολίεθεον» ἃ γῆόλις Ρτοὸ πόλις ρεῦ Ἐρφηίΐῃ. Ῥοεΐ, 
“Ὁ το υἱ γῆόλεμθΘ᾽ Ρτὸ πόλεμο. ἘΠῚ διΐεπλ Ῥεγρηγαῇς “416- 
χαηάγλα Ὀτθϊ5, αὉ «Δἰοχαράνο Μίαοοάογθ οομάϊέα, ὃς Ὁ τρίο ἀ6- 
ποι παίδρ, Οδι ὅς σογρι5 6785 Ρεγάϊοσα, 481 ἃ ΒΑΌΥΙοης 1 ἀδέι- 
{|, ἐγερθιπ) ἃ Ῥίοϊεπισο σοπάϊειπι τοίενε (Θβοργαρῇι8. 

Ν. 255. Σιψωπίταο Διὸς] δε) Δρίϊς, φμθηι φμΐάάηι ΟΠΥ ΗΔ βρη 
ἐδηξ, ἀηξῖ ΗΠ [φημι {ἐς σοηεῖδης Ἠμγηθη, ῥίοΥφμ6 Φ ουθηι, ΜῈ 
γ6Υ}7, ΟΥΜΖΙι ῥοξοηξεγ, ρίαν Ὀ1εθη1 (χαδη ὃς Τονεπῃ δέγ- 
δίαπι νοοφηΐ) Τοῖέ, Ηπϊ. Ὁ. 4. Ημ ες τρηαστηθηι αὶ ϑίπορε Ῥοη αν 
ἐΐοα ὠγΐο ἃ Ῥεοίθηρνθο, ῥβγΐηιο δ.μι5 ἨΟΡΏΔ25, γοσρ, Ὁἶίο Ἠοξξμγη9 
γηοηἦξο, Αἰεχαμάγίαρι «ἀυεξίαγε (αρρατεπίε (οἱ. φασάδιγι 7 ν 15 
ἔρβοιβ, 481 πιοηεῦεῖ πὲ ὃ Ῥοηίο εἰρίοηι Ππᾶηη δοοῖγεῖ) ΡΙ ΣΡ ας 
τοίεγε Ιάθπη Τλοϊξι5. ἘςπΊρίατ πος Ξαρόστον ἃ δίγαθοης νο- 
οαΐαγ, αποά ΠΊγίβ Ἰαιδθι15 ΔὉ Απιπγαπο ΜΑγοε]]. οοἰεὈγΑΓΙ ποΐαέ 
Οαἰδυδοηι5 ἴῃ ϑίγαϊ. δαυαρίη ἰαΐπεη δΔὉ ΔΕΡΥρί15. οὐ]έαυι, ἴδῃς 
απατυ Ῥαἕγιηχ πασήεη, δηΐο ἱπγαρίποηη [τἀπὶ ὃ Ῥοηΐο αἀνούζατα, 

Ῥγοδαΐὲ ψοῆπαβ, ἀὰ Οτὶρ. 160], δι 1ς οἂρ, 29. ὃς εχ 1ρίο Τδοιο 
: ᾿ εἰϊοίξαν, 
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ετάξας, 4] ἐογηρίμηε οἱ ἐχευμξηη ἐμέ, γαίογε, τὐὲ [προ  ἰρηι 

Πιογαὲ δαγαρίαϊ ἀἘ7μ6 1Π4ὲ “ριέθα οοηβγμξία,. ἸΝοίήθη ϑαγαρὶς 

αὖ οοἄεπι Μοῖπο, ἴοςο οἰξφίο, «Ὁ “415, Ἅ 547 ῬΥΣΉΟοΡ:, νεὶ 

ἘΛΪΣ δος, Ῥγοθθι εν ἀοάποϊξαν ; οαπὰ “ράφι, 46] ἔογηηα Ὀον 5 

οοἰεδαίαν, ὅς ΟΠἤγ θ᾽). Αρυϊοα] γᾶς Ἱπυεηζογειη Παδθιζαμη, τάδπι 

οὐπὶ δ 4γαρίάθ παπιεη βΙΠῈς ἰθίάοπι ργοῦεῖαν. Εἴ αυοά δὰ νὰ- 

τἕαϑ 1125 ἐς δαγαρἠάο ορϊπίοπες φῶ ἃ ΤλοΙΐο τοσοηίεπέμ!", οδ [ὰ- 

οἷ]ς οοποι!αγὶ ροῆαηξ ; ἰάεπη ἐπίτη 50] ποηηῖης ΟΠιήϊς5 ὅς Του! 

Απυπλοηΐς οοἰεδαξάγ, νἱάδ ἴῃ νεγ, 212. ὅς 235. δἴσαε εἴιαπὶ Π0- 

τοηῖπο Αὐδογξως» ἔεα Ρἰμεομῖς, υλίεπα5. πη αἰΐεγο ΠΕΡ Πδτιο 

χρῖξε, φιοά ἱηξεγογιπα ποπεῖπε ΠρηΙΠΟΑΡΙ (οἰεί, 

Ψ. 259. (κοπιαὶ πόδ) Θ᾽ Εἰδοϑεοίης] Τυττῖβ τη Ρῥαγὲ 1η- 

{υ]5 Ῥιοπιοπίογιο, εἰ! θη ΟΠῇ τηΐὰ14 πομηηῖβ, ογούξα, 1υχΐὰ 

Ρογέμιπι Αἰεχαπάγιπυηι, τ εο ἤρπο παν σαηίεβ γούζα 1ῃ ροιίαῃι 

αἰτί ρεγοπίαγ, ὅς σαυος ἂς Ὀγονία νἹέαγεηΐῖ. ἘΆΠῚ Ξοἰϊεδέις (σηῖ- 

ἀἴιις ροίαϊε ((είζε δίγαθοπθ) οπὶ Πᾶς τηἰοτιρίίοηε, Ξώςφ] Θ΄ Κυί- 

ΘΟ Δεξιφάγες) ϑεοῖς (ωπῆοσιν ὧδ δ πλωιζομῆῥων. Εἰοδοϑέαι 

γέῖο (ρῖο 404 Ῥοείίος Βἰδοϑεείη ΟἸσταγ, αἙ ΠΊΟΧ ῬΓῸ Εὐρώπῃ 

Εὐρωσείη) ἢ Ἐπμγλίῃῖο ἤάεβ, ΠΠΔ παῖε Ργοροῦ, 4 ἃ Ραἰίοηθ 

Ῥιοπιοπίοσίο ΤὨγαοῖς (ἀε 10 νι τῇ νεῦΐ, 3272) τη οὐτἢ ΡΥγ0- 

260 Ῥαΐτε τη ΡΡΑΥΝΉΙ ἀνάνερι εἴ, ὉΒῚ ργὸ ἐϊ15 πηλτίηῖς οὐ (μπέ- 

ΨιΓρΊπ5 επίαπι σεογρ. Ὁ. 4. Ῥγοίοι Ῥαίγίατη Ραίίθηθη δα 8 ἰπ- 

ἀϊολί, ἀθ δο εηἴπὶ πδεο Πδεῖ; 
Ηἰς πμῆς Ἐπιαέβρίας Ῥογίμς ραιγίαριζηε γευῖβὲ 
Ῥαϊϊθη67:. 

Ἐϊπάοπι νεγο Ῥβάγοη οπαΠὲ ᾿ππυϊέ. ΖΕπειή. "δ. τας 

Αἰείάος Ργοιοὶ Μοηοίψης σὰ μ|2μ6 οοἰμηΣη4 5 

Ἐχηίαε. 
1101 ρεν Ργοξοὶ οοἰμριπάς ῬΡΑΥΟΉ ἸηίεἸΠρὶ ποΐδέ σουγιις, ῬΓΟΐΘΙ 

18] τερηδῆς ἐγαάεῃβ. 
τ ότι. ΠηλὴΘ- γολίεθονν] Ῥετίρῃταῆς Ροἰμῇὶ, αοὰ ἃ Ρεΐεο 

Αἰίηαο ἤς ἀϊέξαπι ἱππαϊξ ΠΙοηγ 8: ψιοά ἢ ἀε Ρείθο ΑΟἰΗ]115 

Ραίτε μος ἱπίεϊΠραΐ, αὐ Επίζαίῃπις Ἰητογργεϊδξαν, ΓΑΪΏῈ}5 ΡΓΟΔΌΠΘ 

ἤος οεπίξηηις, στὰ ΠᾺ}Π4 δι οτῖα Πὰς Πγπηοίατ. ϑέγθοηι Ρο- 

ας αἰοπῆπιας, αὶ ἢσ ποπηϊπαΐζαπι ραΐαξ ἀπὸ Τό πηλ χὸ 

πελμώτων,» ἃ ἱμεοίο ξ95 ραϊμγ {{π|. ; τ 

ΤΨ, γχό. ἃ μὴρ ἐκῶνοι] Ῥιοηγῆι ἐρίε ἴῃ Ἰηιτῖο οἴϊτιαπι ΝῚΠ (- 

ποδίοιπι ργο τεγπηίπο ΓἰΌγαπι αἷν ΑΠα αἰγιπποηΐε οςοπίζιτυϊς ; ᾳφιοὰ 

ἢ κἀὐπηξίδειν, ποη τποάο Ῥοίαβαπι, νεατα ὅς Ποῖα, ἴῃ Αἤδ 6ὃ- 

τἶξ, ηἰῇ ἴῃ πα]. εχ ἐτῖθι15 οὐδῖς ραγεϊδυι5. εἰξ οοηίδαζαῦ : 488 τῇ 

τὸ Ἠπόζυλε ΡΠηϊας Πδ. 4. οὰρ. 5. Ῥυῖπαο Ὁλποδίσιπι οἰϊζιαπη του παῖς 

παπὶ Αἰτίου ἃς Αὔσ δίποης, {εὰ ρααΐο ρος ΖΕ ρυρτθιαι αὉ Αἰγι- 

ἃ Ολποβῖοο οἰτίο, α Αὔα Ῥεϊαπαςο ἀϊίξευ παι Πανὶ τιδάθηθ. Ἦος 

γεῖο ἱποοπιπιοάμχη, ἱπίοῦ α]4, αἱ νἱταγοῖ ῬτοΙεπηῦραι5, (ας [ΟἹ]. 2Ὲ-- 

αγρίαπι ἀπεγαμεγεῖ} ἥπατι Αγάθίουπι ὅς ΕἸπηηαπη της δὰ ρεΐα- 

πὰ Κι ργρίαπι» ροξα5 αλην Νήαμι, Αἰοῦ ὃς Αἤας τεγπιπα τι 

φοηίπταεηάπίαν σεηίαιϊξ, 
ΤΕ Ἐᾳς4 Υ. 265 

- 
- 

γε 
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ν. 2ός. ἼΑλλοι 3 σλᾶςοι 1 51 χιοβ Ῥορϑῖοβ 1ἢ Γιῦγα ἀείοι-. 
Ῥέϊομθ. οπλ οί, ποχυμερῶς, ἀξ ἘΠ ΔΙΠΗ νοῦρο πέαν, γε! απ ᾿ς 
τεσεπίεξ ; απὸ ἰαἰζετα ᾿πηπ0 {6. Ποη ΡοΟΓΒΠ τπΠ ΠΊΠηα φασαας, 
Πρ ΔΕ Ἔμαγγδιο. ; Ν ἢ 

Υν. 268. Ἥ Ζ μέση Διξύης,1 Νίοη πος τὰ δοοϊρίδηάαπι ας ἢ Τιῖς 
Ἐοη5. ραΐπ5 ἴῃ ΠΠΊΌ ΠΟ ΓἸγάο, ῬΓῸ τεγέϊα ΟΥΙ5 ῥαγέε {ππηρΐα», ἢ- 
ἐλ οἴϊοε, παηλ ρΙΌρθ δερέεπίγιομαϊα ἰδέι8, ΙθΏσΘ γεγο ἃ πηεριάϊο- 
ΤΑΙ! ῬοΠία εἱς ; {[εἀ ἴῃ ΠΠΊΒΙΠΟΟ ἕδρα Αἰπῖοας ργορτία ὁόξα ἢΐα, 
εἰς, εχ σάνεγίο ϑυγέϑ που, ἢ απ Τυοη ἤπνπι5 ἃ ραπάς, 
μας τη, ὥς τείροόξα Γαῦγα ῥγίογα {εηπ Πιπηρία Ἰηΐοεν. Οὐ- 
{πὶ ἃς Οςοαίαπι ἔεγε πλεάϊα εἰ. 

Ν. τόρ. Τοίη 5] Ῥογπηα (011. ΤΓΑΡΕΖΙΙ, πῇ ν. 175. ἀέξει. 
“. 271. Ωὐτὸς αἰω Διξύης ῥυσμὸς} Ωὐτὸς ἴοη. ρίο αὐτὸς, 

Ζάρρῃι: ῥυσμὸν νεῖο (4ιαΠΊ γΟσῈΠΊ ψαγῈ Ἔχρ σας Ἐπ (ἢ 15) 
ἤρηγαρι Ὡρηϊῆσατο τοδέιν ϑυι4α5 (ῥυσμὸς χα7 ΑΕ δεοιπκὴν δρά- 
λέχἼον συμεάνᾳ οὔμα,) ἃς {ι ἀϊςα5 ἐγαζέηηι, (της (αΔΠΠσα τὴ ρολγτ 
ἐγ418}} τὰ οἱὲ ἀοιειεαξίοηθηι, οπι πξ ἃ ῥύω ἐγάῤῥο. Τεοίανδέ δὰ- 
τεγτα Εἰς ῬΙΟΠΥ ἤπ8 ἐαηάεηι εξ Αἰτιοα ὅς Ἑπτορα ἤσιγαπη, 18 
τ ἀδοίαγαία 1ατπὰ Αἰτίοα ἤρυγα Ἑπίορα ἤρυγα ραίοαξ : ΕΠΓΟραη, 
ημἄοπι αἦ ϑερίεηίτοπεμι εἴς, Αἰριοαπι αᾧ Μογιάϊεπη, 645 νέο 
φοηπατέες φαοφά ἰοησιεπσίηει), αὉ Οοοϊδεπέε αἄ Οὐδηΐθῃι, ρτοσ 
{εηία5 εἴς, ὃς Ογιεηξαῖα ας 6 ἰφέι!5 αὖ ΑΔ ἔευ ΠΙΠαῚῚ. ᾿ 

Ν. 277. χέρα πέλοι κώνα] Οοηηρι ἰαΐο ἑξηίι ἢϊς (πλ1Ὲ ρτῸ 
πανι5 ἤρυγα ἃ ὕαῇ ἰχέα τη. δοαέιη Δ αλ] εν ργοάιζξα, οὰπὶ 
ῬΓΟργΙς. Οοηϊοα ἤραγα (011 σογροσὶ (οΠ4ο σοηνοπίαξ, φαοά ρίὸ δ84- 
{1 ῬεγΙρ που απ Ππαρεδέ, τπάς ὡαμδτέεν (αἰ ριαξιν δά νεγέϊοςπης 
Ἧϊς φηάεζῃ ἀππι αἰγηηγαΐ Αἰτίοψη ὃς Επιτοραπὶ σοη)υηζγα5 σο- 
ΠῈΠῚ ππαπτὶ Γεργδίεηΐατθ, 14 ὧδ ἐγλάγσμίο ρβαγαῤοίϊοο, τηΐταν ΡΠεΣ, 
ἴῃ Ρἷψπο ἀεριοϊι, τητος Πσεπάιη, οα] 5 ὈαΠ5 ΠΕ Πηδα (δοπηπΠ1. 
ΝΊση,, ὃς τηάς δά Τδηλη ἀπέϊα, Αἰοδπ ὃς Επγοραπ αΑὉ Αἢά, 

ἀϊν!άξης : αἱ τη {πδ]εόζο ἀἸαρταγηπηδίς ΠΕ Α Ἐπ᾿ 
."; τΌρ4, Β Εἰργα, Ο ἐεγπηηις Οὐδηΐα]15, οὔ Δῆδ, 

Β ἃ πἼφας οοηῆπί εἴς, φαΐ Οοηὶ ἢὶς νοσδέ θαῆϑ εἴ, 

Ἵ 

Ἐ Ὁ Ἑ [αΐεγα ἦπο φαυα!α, ἃ φιῖδι5 Ὁ Ἐμπγοραπῖ 
δ ϑερίεηΐγιοηςπι, Ἐὶ Αἰτιοαπ δ Μεγ !οπὰ ἕεῦ- 

Ὠϊηδέ : Ππηεὰ Ἱπίεγπηθαϊα αΐγαπηαας ἀϊγιπηῖέ. ΟΟὐποά: ἢ: θαῇ 
“Α. Ὁ ριοάπολίανγ, 41π|8. δἸαίπηοαϊ! Οοηιβ ΑΠαπῚ τππο 
Ἔ σ οορηϊατη ἀθπθδη8, ἄπο ΠῚ ΟΟΩΙ σρηϊαπἘ! ἤρα- 

ΓΑ ἔαμάα οἴποιθηΐ, ολἱ ἐοέμαι οἰκερένίρυ οοηΐουξ 
Ὁιοηνῆας νογί. 7. ΡΝ ' 

Ν. γ8:. Τῆς ἤτοι πυμάτίω 1 Ἑπτγορας ἀο(οιρεοπεηι ἃ οχέγεν 
το δὰ Οοοϊἀοηΐεπι δηραϊο, Ετραηϊα ((1}. αι ριοδέαγ. Οὐςοϊάεηΐας 
[ες φυΐοαν Ἐπτορα ρατίε5, πὸ ΗΠ ρδηΐαιη, (ΠΔ]Π1|αττλ, (σευπηδηϊᾶπη; 
Βιϊίαπηΐατη, σοι χυμερῶς, Ὑαάτι5 [01]. ὃς οὐαο πο ἀείογι διε, ράιὶ 
ΕἸ ΠΠΠΊ15 ρεγτυιησεης, τξ φ εχ Ἐταϊζοίζπεπθ (τ ΕἸΗ δέΠο ὃς Δ{Π|5 
δ εῖιγ) [πὰ ἔεγθ ΟΠΊΠΙ4 Ἔχοεγριξ, 15 γεγο, είξε δίγαθοπο Ὁ. δι 
Οὐςοϊάεπέλιππι ὅς Βογοαίϊιπη οὐθ]5 ρα} ἀρηογαηΐα Πα πηᾶ δ τ 

ἶ ῃρδαΐαῦς 



ΟσΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙτῖΙΙ 5. 

ὨΘθλίαγ : 1ρίδ ἸρΊΕΙΣ ΓΕΡΊΙΟΠΙΙΠῚ ΘΑΓΙΠ1 ἔογΠ πο 5 ρδιοῖς, ηπαῇ οΒ- 
τοῦ, ἀείπεαθο. 
ΟΥ̓, 282. μεγωύμων ἔδγ 9. Ἰζήρων}] Ιῥεγΐᾳ (ταοῖς ἀϊότα 6ἢ, 
«εἴτε ΡΙ1η1ο 110.3. ο4Ρ.3. αὖ Τρογο βυνῖο πηαχίπιο, 4185 1 ἀζἰηἰς ΗΠ 
ΡδηῖΔ. ἘδάεπΊ εἴδη απ (σταῖς σπλπι 1 Δτηἰς Η εἰῥογία ἀϊόϊα, 
Οὗ οοοϊάἀεηΐα!επι Πέμπι: απὸ πογαϊης ((γδοῖς γορείξι; ρία ε- 
(ἰδπὶ 1411 ἃ (σγᾶοιβ ἀρρε!]αία. Νοπηηΐβ ΗΠ άπ: οτῖρο νὶχ [- 
5 σεγίᾳ εἰξ : {1 εη1πῈὶ ἃ (στοὰ νου σπτινὸς ποπγεπ ἀδαιμοειΈ Πα 
ΟΥχοῖς Ἰρῆ5. νἱχ τῇπίαίιιη, Π1Π ἄτι 1 Δτίπος ᾿ππηξαηξαν, δαξ αἷ 
Ἡ [ρα] ατῦε, τ ντἀδέυγ, ποι φἀπηοάϊπι ἀπείχια ( οπὶ Βοιηα- 
ΠΟΙῚΠῚ ΟΟἰἱΟηΐαι {118 δέγαθο 10. 2. αῇγπιεί, ὃς ἹΠάογις, Οτῖρ. 
10. ς. ἃ πὸ Οπίαγε οοπάϊζαη Πα ἐγαάαξ }) νεγθοῦ Π6 Ορδγδπι 
ἴπάεγεη. ΑὉ Ηέῥαηο τερο ἢς δρρεϊ]αΐδηι ἐγαάιηξ ΠΤ πὰς ὃς 
ΤΠπάοτισ, 481 Δὴ ππαιδ ἤπερ Πάε5 ρεποβ ᾿ρίος εἴθ. ΑΡ Ηδ- 
Ὀγδῖοα αἰ δ για ΠΏρια, αἰπὺ Μαγίϊηϊο, γόος Οὔ ρίπεπη ρβέεγε 
Ὀίυγάμππι ποη ντάἄθειν, σαπι ἃ ῬΗσσηΙοῖδιι5, 4α] ἴοΐ ᾿πρηες οοο- 
ὨΙη5 εο ἀεάιχεγαηΐ, ποιγδη πος ᾿ΠΊΡΟΩΙ ροΐιοῦιέ, ὑξ ἀϊσογεΐαν 
ἘΠΕ ΟΣςΣ (Ποαΐ νοχ Ξισενία ἃ ὅ5γΓο ᾿ἱπίεγργείε γεάἀάϊειν Β οιτι. 1 5.} 
ααδί μαμέιοα γεσίο, Ὁ ἨἩεῦταο ΠΙΙΒΌ γαυΐς, Οὗ ἐγεαχπεηΐεβ 
ῬΒασηϊοιηι παν] ρατΟη 68 Ε0 ἔλόζαβ, ὃς ᾿πάς (ἃ (σδάϊδιι5 ργαίεγεπ, 
ἴοςο πιεγοδέιγα σοἰεεσγτπηο, δίγαῦ. Πρτο 2. ὃ 3.ἢ ἴῃ Οσεδημηι 
Δεϊδληθουπη, ὅς. Ἰοηρίηφιιαβ τερίοσεβ Ἐὰ ρεηϊηίϊα ἔεγο ξογηα 
{πη ὉἹ ἜΠΙΠῚ ἀπ διζῦ, ὨΠῚ Ὁ Ῥυγεηδοῖβ ἃ (σα] 14 ἀϊριπγιτ) ἃ 
ἐπτείο Ηεγουΐεο δὰ Ῥγγεηᾶοβ πιοηΐεβ ὑγοίεηία, 1ῃ ἔγεβ ρατίεβ ἀἹ- 
νἱάϊειγ : Βρέίοαηι, ἃ ἱτείο ΗἩδγουΐεο ὃς πιαῦὶ Τρογῖοο «ἡ Αηδη 
Βυνπιῃ : [πὲ 4η1471, αὰ Ορεφηυτα Οςοϊαιπ| ἱπέε Απαπὶ ὅς 
Ῥυγίαμυ ἤμπνιοβ:; ὃς Ταγυ ΟΟΉΘΉ[Ογ2, ἰοηρε π]αχΙΠΊαιπ1» αὐ 15 αἃ 
Ῥγγεηξοβ8 πιοπίβϑ ὃς ΕΓΓΠΠΊΖΙΙΘ τηαγα ρουγθόζαηι. {ιτὰ δυο πΠΊ πος 
μεγαϑυμες γοσαΐῖ, ΌΙΡΡΕ 4] ον εν ργὸ Πρεγίδίς {πὰ ἀϊηπιοαπίες 
(ργάοῖραε Οδηΐδδυῖ, Αἴξαγοβ, ὅς Ν απ ΔπΕΙΠ1) ρεν δἰηποε ες κο- 
ΠΛΑΠΟΓΩΙΠῚ ἀγα Θχεγοπογαηΐ, νἱάς Γ.. Εἰογ. Π.2. οΔρ. 4. ὅζ Ὁ. 4. 
ΤΩΡ. τ2. Εἰρθε5 Οἰπ 181 οεΐθθγες, 1 Βαίσα Οογάμδα ὃς ΗΙ ρα 5, 
“ζη Ταγιδοοηοηῇ Ταγγάσοη ὃς Ολγίμαρο πον. , 
ΟΥ͂. 2833. ΜῆκΘ- ἐπ᾿ ἠπείρριο τεβαμωῦλβον 1 ΔΙξεγα ἰβζξιο χιᾶα 
Παθεί σεπισμᾶδον.» νεἰ γεζτ 15 χετουμένον, ΠῚΔ 615 ΓΩΙΙ αὐτιἀδξ, ΠιΔΠῈ 

ἰάθη ἰοίαπι ἘπήξδίΠτ:5 ἀρηοίοις. ϑεπίας εἴς, σιοά Ηξίβῥαημῖς 
ἃ βιοεο Ἡοτομίρο ἰοηστεπάΐμο ΘαχιθΉ 4 εἰἐ κά σομετηθηεθηι {1472 
πα Οσοάμο Βογοαίὶ αἰἑμέξμγ ((ὐλπίδοτῖαπα {01}. ὃς Αἰπ ΓΙΑ 5) σα- 

ΓᾺ Οὐδδηὶ [πἰξίατη ἕδος δὰ Νεήατη {ε Αὐγέδογυπλ ργοπιοηΐ. 1η- 
ἐδ νεῖο οππάεπι αὐ ϑερίεπέγομοπι ρουτισὶ ἱπάϊολέ, ἄοπες Βτι- 

οὐμῆι ὃς (εεπιδηϊδπὶ Αἰ πὲ. Ῥοηϊέαν δαΐεπῃ ὠὔχΘ- ΡὲΡ ΕἸ 

Πρῆη ρτὸ χαὶ μῶκ(θ. ἅς δ3) σεπίαναπι τερῖς, τ ἀραιὰ Ἠοῃῖ. 
ΤΙ β΄. ἐπ᾿ ὠὀχαονόϊο ῥοάων" πιῇ Ἡγραϊαρεη εἰδ πλα!5, δά πιληι 
περοήλυϊὸὼ σοπδισιεηάμπι), ἢ Ηρην. ϑίθρπδηι οοηϊγαυζξο «αὐπμίία- 

τον, αὐ ἴῃ ΕἸΡΌτΓΙΒ ΠΟϊδΓ ΠΗ, ᾿ς ς εν 

ΟΟΥ̓͂, 284. ἔγϑο Βρετανοὶ) ΟἿ ((Ἱ]. τη αϊάγατη ΒυιΓΔΠΠΙ ΑΓ 1Π.- 

οἷα, ἔπεγαηῖ : 98} εηἰπὶ 411} εα τεπηροίζαῖς ΒυίΆΏΩΙ, ΠΡΙΝ 
φἕμιυ 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΚΈΙΙΙΘ. 
Πλίμίας Βυιίδηπος δ᾽ ἴος 115 σορποηηηθθ ἢϊς πίε! ΠΡῚ νεῖ; οὐ 
75 γευδ15 1π εγγογθπι ἀπόξι5, τπξ νάεξαγ, Οερογίπι9, ποη οος 
1ΠΈΕ]Πρὶ νὰ ϊε φαΐ Βυαπηΐδπγ ἰη[αΐαπη, [δὰ 41 Ααυϊέληϊοθς (σα 
1185 ςοπίϊποπέρτι μαδιίαηί. ΑἹ οησε ΚΠ Ὁοημ5 116 νττ. Εὰ 
ηυϊάσηλ Αταπιογίσας (ΘΑ11155 ρᾶγ5 (φαδηγ (ΑΠ Ὁ ραΐαξ 116 Ααυϊξα- 
ὨἶαΣ Ῥατίοπι 6 ) Βιυϊδηπῖδ ποππεπ (ᾳαοά Ποάϊε ἐδπεί, ἃποά- 
4 χὰ ἘΜ ΆΓΗΙ Δαγο5 ρενεηῖγε ροΐα) ἰχαοέ {δοι]15 Ρροιὲ Ὁ πὶ 
ΟὨΥΗ͂Ι δίδίεπι ἱπάτπξ, σὰπὶ ἃ Βυιίδηη!8 εχ πιὰ ἃ ϑαχοηῖθιθ. 
ΡυΠῆς οσσπραΐᾳ εἶξε, Ὑιάβ σαμηάεηϊ Βι: 

Ν. 285- Λόνχᾷ Ἐ φόχα] Οφπάογεπι νυϊέις ᾿ποΐαέ, 481 τη (σεῦ - 
πτληΐβ φυϊάοτι πλαρὶ5 σοπίρίσμας εἰς ἀπάτη τη (Θ4{Π15, οεὲ ἐο5 ἃ 
ἱλύζεο σαπάοτε ἀϊόξος νεϊπέ. Νίδεο {πὲ οδυία ὠρειμαγέις νοσαΐς, 
ΕΠ οαι επϊπὶ δουιπὶ ιτογευι ἈΟπΊδηὶ πταῖο (πο ἐχρεγί, ἄς- 
ἰδεῖς ἐγῖθιι5 ἱεριοπίδις σαπὶ ἄκος ΟΕ Πο Νάτο {ν14ς Γ,. ΕἰοΥ. 
18. 4. ὃς Ῥιοπεηλ]}. 56.) 41 ἔαπιεη ροίξ ὈΙοηΥ ΠῚ δοίδίεισι πη4]0- 
τ ᾿πηρδέι ἱπΐοημϊέ, οαπὶ ϑάχοηθβ ΒυΙ ΑΠΠϊαπΊ, ἘΕΥΔΠΟΙ (ΠΔ1Ππ|4π|, 
(Οοἷδι Γαι λν ὃς ΗΠ ραπίαιτι οσσαραγαηΐ. (Θεγπιδηϊδηχ δαΐειτι ΟΌ- 
1ΐοῦ ἑαπέππι ἢἷς αἰαησίε Ὀιοηγῆις, ἄππιν Βογεαὶ5 ΟὐΘΔΠ1 ΘΔΠῚ 
ΑΙ Ππθηξῖς ἴῃ Ητραηΐς ἀείογ ρος πιεπίοπεπι ἔδοϊς : ποχαθ Ὠϊο 
Ιοοι5 εἰ ἀείοτιδεπάα σοηνθοηϊέ, σαι ἱπίοῦ ᾿ρίαπι ὃς ἩΠΡαηΐδη 
(814 ἱπίεγροπία ἢέ : (εἀ σαπὶ δά ἰοσαπι ριοργίπαι νϑπίαπη εἰς, 
ν. 304. (Θεγπιδηος ἐδηξαπΊ ποπγηδέ, τι 411 ΠΉΠΙΠ.ΔΠῚ ΓΕΡΊΟΠΙ5 11“ 
{ππ5 ποξεῖ,ηγ Βαδιιογῖε, Πἰσδέ πλαχίπγδ ϑυῖνας Ἡοτγουπίδ [απ] δά 1ρ- 
{πὶ Ῥεγνεηεῦῖί, Τεγιηϊηδίαν απέεπι (σευ πηδηΐα γαῖ δὰ δερίεη- 
{τιοπεῖσι Οσεδαπο (σεγπηδηΐσο (οα}15. ρας φαοηάδιτι Βαδίξα 14πὶ {- 
μὰ ΕΠ ἀεργοπόπάιειιν, νἱ46 νεγί. 211.) δὰ Οσοαίαπα ἈΠεπὸ ἢϊ- 
νῖο, αἀ Μεγιάϊεπι απυδῖο, δὰ Οτίαπι Ψηταϊα, ῬίΟΙ. 1. 2.6. 11- 
Οεγηιάρος ααΐθῃι ϑίγαῦο ἃ ἈοπΊδηϊβ ἢς ἀϊέζος οεηίεέ, φυφῇ Οαα 
ἰόγηη βιαίγος, ααοά ἔουπια ὅς νἱνοπαϊ τγἰξα 115 ΠΠΉΠΙπΊος. νἱ46- 
τεηΐ : ὃ. ποπηθη Ποὺ γϑοθῆβ [5 ᾿πηροβέμππι ἔ1Π{ Ὑδοϊέμς (εἰΓδέαν ς 
ΔΙΙΟΖΕΪ ποπηῖπθ, ἴοι]. Τεμέίορο, χααῇ Τεπέοπες, ἱπέεν (86 ἀρρε ]νῚ 
Βοάϊε ποέμη. ΠΙᾺ Ἰρίξαν ΤΙ ατγιάθὲ : (δα ἢ ααῖ5 ἃ νεγπδοι]α 
ξογΙ Π ἥπρια, οαπὶ ΜΟΗ͂Ίο ὅς Αἰ15, νοςὶβ ογρίπειη ρείεπάδμη σεη- 
ἐξδέ, πιὸ εχ τρουγὸ ὃς γράη, ἕαζζα ἢξ νοχ Οογρηαημς, 19 ἴῃ σ' (φιοά 
ἤεΥῚ (ο]θέ ) ἃ 1 δεϊηῖς πιαΐδέο, ( Πουέ «Ὁ {4115 πος 1ρ{Π1ΠῚ Πρ ΕΥ̓ δ 
ἴῃ νοσθη σμοῦγά, ἃ (Ο4{ΠΠ15 1πη ΟόΥγ6 τα έδέππ}) πξ νίγαπι ΒΕΙΠοο- 
ἔμππὶ νοχ Πρηϊβοςεξ, οἰπὶ ἐοὸ ποη σοπέθηἠαπλ. 

Ν. χ286. ἀσό[κυς) Νοχ Ῥοείϊςα, αὐ ὅρ(Θ»" ᾽920᾽15. ὃζ Ὅ{κ|Ὁ- ΣΗΤΊΟΥ, 
ὅς ἐμημείος τοάϊ ροῦξέ, πη ἀϊπη!ΠπΕΙν πὶ ἔογπιαΠῚ εὰ νοχ Παθογεῖ. 
Τρηαϊέ φυΐθι Ηογογηπιη1 (ΑἸπι, ποη πιοάο {γῖνι5 ορασπη, ψγὲτ 
ΤΠ ὥς πιοηέϊαπι οἷν (ϑἀδξ5 [01]. ϑαγηγδέῖοιθ, ὃς Ογραίῃ 5) 
οἰπόξαπι ἤαΠδ ; ἀπάθ ῬΙΙηΟ ΗΘ ΟγΣΗ01 {0 7} ἀϊοϊξαγ. 

Ν. 287. βοείᾳ] [0] βύρσῃ, οογῖο ῥμδμίο ἐκραπίο. ας ΗΠ ρδηῖ- 
δὶ (ἢ πδηγ ρΟΙδ ἀχαοξ νουαμππη ραγεπέμεπη γενουτα) ΟΠΠῚ 
γα θοηο σοηξεγέ, ἰξὰ τ ΟΟΥΙ δᾶ ρᾶγ5 ἡ δ οΟἸ πὶ ρεγίηος Π΄ 
«κὶ Ῥγεοῆζοβ πιοηΐε9 ὅς (ΘΔ]11186 ΤοηΠη]Ά. Ἄρα. 

Ὁ, 288. 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΤτιΙς. 

Ψ. 188. Τὸς σ᾽ ἔπι, Τπυῤῥίωμαἶον ὀρ] Ργγδηφη»} τηοη! 601 
{αεπι ϑίγαῦο 1έὰ ἀἰέτιιπι τείογί πὸ σῷ σπυρὴς, αὖ ἔρηε ἃ ρλ- 
οτἶδιι5 181 εχοϊίαΐο ψοὸ ἵγῖνα ογίες σοηπῆαρτγαταπί, 41 καὶ {μἰ- 
ἡπῖς ἐρηῖδησ, ααϊθι8 ΟὈποχίιπι εξ νοϊαηΐ ) ἕεγηηϊππὶ Ἰηΐον 

(Α]Π|Ατπὰ ὃς ΗΙραφηίατι σγεΐζε οοηέιπξ : δῷ Ιέλ!α νογο ΑἸριδις, 
ἃ (εγηδηία Ἀἤεηο ἢν. ἀϊγηνίταν Ο αἰ τα ργοργὸ ἀἰξξ4, Ὑγφη- 
αἰρίηα {01}. εχ ἀπειιογιιτη ἀείογιρείοπε ; οδέεγα Οὐδδηο ὃς παι 
ῶΝ Ια. Ἐχ αἰΐζογα δζίαι ΑἸἹΡΙΠπΊ ρατία Ἰωΐγα [{4]15. ἰατὸ 
ἘπΊΡίῶς τευ Πο8, δ αϊγαπη]6 Ῥαάὶ τῖρατη, (41 Παδιίαγιιηΐ 
αἵχις δὰ ΒΠδΙΓοπεγα βυνίππη, της δα τερίο σ αἰ ἶα Οἡαίρέμα ἀϊ- 

ἐξα ; οἰ} Ἰποο]45 ἃ (411 Τ γαηίδ! ρίη οἱτπ. ργοξεέζος πο πιο- 
ἀο δέγαδο 11. 4. ὅζ Τα παι 118. 2ο. ζείζδηέιγ, γεγαπὶ ὅδ, 8 6710722771, 
᾿εμθίοΥ 7, ΟΠ ΔΉΠΟΥ Η)1, Βοίογηι, ὃς αἰϊατυιπη σϑηξιπι πο- 
᾿πηῖηα, [15 ουπὶ ὙΤτληίαΙριπἴ8 σοιηγημηῖα, Πάεπι ἰδοιπηξ. ΟΣ 
ἸΚΟοπλληῖ5 σαί τα, (στα οῖβ Τδηατίαν Ῥίοϊεπηαο Κ᾿ τογόηατία, νοοσᾷ- 
ἔυτ, υἱ ἃ Οσαίαεῖα “4 4εῖοα (ου}α5 ἸΠσοἷ5 ΠοῦυπῚ σΟ]ΟηΙ) δαπὶ ἀϊ- 
᾿Πηριεγεέ, (411 ἐπῖπὶ ΠΙ ποη πιοάο Τϑηζ.). νογιπὶ ὃς Κῶ τοὶ 
(ραΐγιο νοοβϑι}0) ἃ (σταοῖβ ρρεῖ δῖ, φυοά ποπηθη Α Πδέϊςῖς, ἥτις 
ΤΠ λεπὶ σαί ἰο-σγάοος νοσαηΐ, πυίχαδιη {τθαϊταγ, Ἐὲξ Οοἰεαυμηι 
᾿ποπιεη τοΐο Πτιόζε Γαπηταγ, ῥγο ΟΠ Γυράππεη!5. ΙΠΟΟ]]5, 
Τὰ δρυὰ Οδίαδγοπι η Οογηπηεηΐ. νἹάεγε εἰϊ ; πηοάο ἰδπι8, ὑγὸ οπη- 
ηἶδιις (Ο41115 ἘπιΓορδ18 ; τηοῦο [ΑπΠεηε, αξ ἀρυὰ Δη 4 ΠΠΠ1ος, 

ἴρῖο ογηηϊδυ8 Οὐοιἀεηΐδθιι5 Ἐπγορᾶ ΡΟρῈ]15. ΨιάεΊη γεν, 338. 
Ὁ) ὲ ποιηϊπιπὶ εἴα τδίοπε νἱάς 1ὴ γεγί. 74. [π ψυδίμου νεῸ ρᾶῦ- 
{τὲ (ὐΔ{Π1Ὸ Τ γδηίδ!ριπα ἀἰνι εἷϊ ; “φεϊεαμίάηε, τηΐεν ΓΊρεγτα ἢἤὰ- 
᾿νίμτη, Ῥγγεηδιιμη, ὃς Οσεδημπ : ΝΥ βογιθη[6:01, Ἰῃζοῦ ῬΥΓΘΠΔΕΙΙΠῚ, 
Ἰσηαγο (ΘΑ]]ΠἸοαπι, ΑἹρεβ, Ε΄ρεγ ἰοηΐες, ὅς ἈΠοάδηϊ οἰιπλ Αγαγ σοῃ- 
ΠΠυεηίες ; Βείσίοα», Ἰπίει ϑεχυδηδη), ἈΠεημπι, ὅς ΟὐεδημΠΊ, 
᾿Βυιδηπιςσιπι ; ὅς 1, ἀμγρηζεηι, απ Ῥεου]Ιατιτεῦ Οεἰεῖοα Οδίαγε 
Τάϊοϊξαν, τπέεῦ Γυράπηντη, Οοεδημπη Βγιϊδηηίοιπη, ϑεαιδηδη, ὅς 
ΠΕ ρετίπι οοπηργεπεηίαπη. Μιάς Ῥίο]. 11}. 2. ᾿ὰρ. 7, 8. ὅζο. 11γθες 
Οἰτηι σοοἰεουγι μας 1η (4174 Ναιθοπεηῇ ΝΝάγῦοη ὅς Μδἤη]14. ἴῃ Α“- 
αυϊίληϊα Μεαϊοϊληιη ὅς Βυγάϊσαϊλ, τὴ Γαράππεπῇ ΓαράμππιιπΊ, 
᾿ Ψ.. χ80. ᾿ΑΓχόϑι σηγοίων} Ὀιοηγἤι5 (ΟΔ]}Πάγη, ἰδηπηδπα τερίο- 
πεπὶ Τρ. ἔεγε ἱποορηϊζαῃη, ρῥδιοιππηῖ5 ρευγιηριέ, (ΟΠ Πᾶπ ῥγο- 

Τρῆῖε ἀϊέξζαπη νὶχ δἴξηροης αυϊάεμα. Ναπι οὐτη, Ροϊξ ῬΥΓΕΩΖΙ 
Τηεπί]ΟΠἘΠΊ ἰφόζατη, δαπὶ ἀείογιθεγε ἀεῦετοῖ, ἱασιΐο ΑΙρδ5 ἰγδη- 
ἢ, ὃς ἐς Εγλάσημο δρῖξ : σπὸ ποπλης ἢ Ῥαάης τηξε!Πραηάιις 

δε, οὐ ΑὐἹΠποΐε!ς Πδ. ἀε δάπηγ. δαΐς. ὃς ῥἱυγ ΠἸΟυ ΠῚ ΔΙΙΟΥΤΙΠῚ 
(δηξεπξῖα (ΑΙ επιπ Κα βοάαητίγε Ῥοεέιοο τἴοὸ ποπηηε 1η- 

Τρὶ νοΐπηξ, ἐείτε ΡΙηῖο ΠΌ. 237. Παρ. 2.) 15. εχ ἱΐεγο ΑἹριιπὶ 
ἴλίεγα οὐἱέσγ, ποη 1ῃ (4114 ργορτεῖς ἀϊόξα (απάτ Ἀοπηαηὶ Τγδη- 

{(ρίπαπι γοσαγιηΐ) {εὰ τη (4114 1}}15 ΟἸΙριμα ἀἰέζα, πιὰ [(Α]1ᾶς 
Ῥᾶϊ5 ἔμ ἃ (ΘΠ οςοιραία, αὉ ΑἸρίδας Δα Ηεέγινία (ᾳὰα Οὐα- 
εἷς Τγιτηεηϊα ἀϊοϊετ) ἤπες ρεγέίηρσεηβ. ξαΐο ρίξαν (βηΐι (σ4]-- 
Πὰ ἢϊς ἃ ιοηγῆο {ππ|} νἱάεεαν, ταξ ἰαπὶ ΟἸαἱρίπαπη χααπ Τταηί- 

ΔΙ ρίμλπὴ ςοταρίεόζαϊυν ; ηἰῇ ἀς Ἑπόλπο τἈπηπλπι ῥργορίπαμο, 
; ᾿ ΟἿΠᾺ 

Ῥ 

"",; 
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͵6 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΤΙΙΙ 8. 
ΟἸΠῚ εἾπ5 ἰοπίες ἴῃ :ρῆς ΑἹριίδιις΄ Πηΐ, δα οδ᾽έεν (ληΐ 1 ἀθοτα 
ΟΟΠίδα 113. ἷ ἐπ 

ΡΝ. 290. Οὔ χι᾽ δ) «ρφχοῦ σιν] ἘΔΌΜ]ατι ἀε ἩοΠλάππη [ΔογυΠΊ 8 
ἴπ εἰεύξγιιπι σοηνεγῇς (4141, τι ὃζ 4115 ἔθ. 145, αδδιη γήσε;- [188 
Ἰηίεγιε Ῥιοηγ ἤπι8, ἰληηιιδηγ {ΙΑΥΔ [δγῶς ΠαυΓΔΕΟη15 σΟΠαΙΠΊΕηΪΑ. 
ρα Ονίἀϊαπι Ιερούς Πτοξ Μεΐ. 1. 2. Ἑδτη ῥαςῖβ σοιπιρί οὐ τεῆς ΡΠ η 
1.37. ο: 2. Ρραριβομεῖς (παι10} ἐμίγη 18} (γογδς, ΠΘΕΜ γηθ] 
ἐαίάς 171 αγδογος ρορηίος, ἰφουγαῖ οἰοξξγηλ ογμμῖδηις ἀγιρῖς ̓ ιριάθγθὴ; 
μικχὲκ Εγξά»Ν7)1 47016771, Ζιθγῃ άπ) Ὀοσάηηις, δ5 Εἰοξίγπη ἀρτ 
φε ἐπι, Ζη0Ή1 47 ϑοὶ σοοίέσεμς Πὲ Εἰοξίου, ρίμυῖνιὶ Ῥοθέω ἀΐχθι 
γηξ. 501] 4ιΠἀοπὶ ἠλέκτωρ ἀϊοίξιις αῦ Ἠοπηοτο ΠΠ. γ΄. ἀπάςε ἤλεκ ϑόϑῃ 
ἀϊότυιπι νοϊπηΐ, ἔνε φποὰ ΗοἰἸλάο85 {τῶ 5015 ΠΠ15 ΠΣ πηραηξανη! 
ἤνε φιοά ἘΠεΐζγιμπι ἃ ρορι}15. 8015. σαίοτο εἰς σεπήπενιης, Γ.4-|} 
ἘΠῚ νεῖὸ {μοοϊημ, ΔΩ] ΠῚ αὐθου!5. {ἡ σοι), νοσαγαηξ. 51 ΟΠ] 
ἔλθ 0115 {εἰς οδθόζατο [τ8αΐ, δεϊδι ανιάππι αηϊηγασι αϑαπάςε (- 
ἔιαγε ροΐε Ὁ αρυὰ ῬΙΩΙπη., ἴοσο οἰξαΐο, ἐαυοῇβ, ὅς ῥἱεγαιιο 0:0; 
ζπγἀ15 παγγατοηϊδι5 ἧς ἘΠεΐζεΙ ογέα ὅς ἰοοο ῃδίαϊ!, αιθπὶ ἐοίδη! 
ἕεγα φηε]Πξα5. Ἰσπογαντξ, ῬΙΌγΙΐ ρΌ ΠΩ. αὐουῖ οα] Δ Πὴ εξ ἰ 
σεηἰπογιηΐ, ΡΙογί]υ6 ῬΟΡΕΪ, 4111 αἰταγιπη ἀὐογαη} 5 δὲ ΡΙεΓΙ ΠΟΥ] 
εἴγοαᾳ Ἐγιάδην τ Παίοσι νοϊπουιηξ, ποηπι}}}1 ἑαπηεπ ἰοσα ἰοηρσε 1η- 
ἦε ἀπέ σοπιπηεηεῖ! {πηέ. ῬΙηΐμ5 ἱρίς εἰς ἀγύογε ρίμεῖ βϑμευῖβ 
47: 2η{πἰ1ς δορεομευ:οηαίς σόα ἀοβπογ Τταξαιί, ἃς ἃ (εῦ- 
ΤΊ σίο(ζηι ἀἰοι (σἰο[16 (οἰ]. τᾷ εἴς οζέγησι, ἀξ Πα παπηριαΐ 
ΟΡΙπαΐιΓ, ἀποά ἐγαη!ποολέ ἃς ηϊξεαέ πέ νἹέγαπ) ξ9᾽ αὐἰμ γηαγῖ 
γαρὲ εχ τη[μ]ϊς, 55. ἠηι ἰξξογα ἐχρο 2, ὁ ΟοΥγβαρ 4 Ὅεγο 1 Ῥ4;η0- 
171, ξῷ τη σά ἵγοηθέος ΚΕΥΥ ; 4 πῖᾳ φπέορι δὲ Ῥάάο ΡΥΟΧΊΜΙ 
“ρὲ, ξ5 ξωνηΐρ τη {0 ἐγαξίη γμοητἱα ὁ βισοῖμο σείξάηε, ἐΐμὸ 
ΟΥάοος ἄεοορεος οἵγοά Ἐγϊάφμηνι πα: {Ἐαεμῖῇε. Ἡς ἐςιΑΠῈ 
τοπίεπίαηορα ἰγαάϊε 50 Ππιι5 οαρ. 22. ἘῈ γεγὰ αυϊάδπλ ἦ6 ἰοοο υδὶ 
ΤΟΡΟΥΙΠαγ ἐγαϊε ῬΙΙΠπ5. (ηΔπι ἐχ Οὐεδῇο δερίεηϊζγιοηδ!, ὅς. ΠΊΑΔΓΙ 
Βα]τῖοο, φιοὰ εἰαίάἀεπη ραῦ5 Οἶἴπὶ μαδιέιπη, 1η Π|Έπ5 ἀρ Ρ6111 (οἱεξ ἢ 
{εὰ τη εὸ (81 νιφοξαγ, φαοά εχ αγδοτς ἀεῆπεγε Παΐαδέ : ρ] εις 
ἦπὲ επῖπὶ Ποάϊε Ὀϊ απ η15 σεπὰς οἢδ οεπίεηξ, φαοά τη ϑερίεη: 
ἐΓΙΟ Δ ΠΠ115 1115 ΠΙτογίδιι5 οοογῖς ἢλνὶ τορεγιίαγ, τξ 410] ηἰρτί, 
τόσας ἃ Πίογε Πι]εέζο ἴηι ππάγα ἐσδξητίεηϑ ἴῃ ἀπ ρα δεπη ἀπ 
τοίοϊξ, ὅς οοπογείμπη 1ῃ ΠΙογα ΠΊαγΙ5. δίτιι α]οἰταν, 61 φβηγπηδέ 
ΤλαΙδοπαγηρπις ( ποΐ. τη ῬΙΙη. Π5. 37. σαρ. 3.) 4] ὃς (ε (σαραΐεπη, 
4ιοα δξιΠ1Π15 ΘΟΠΟΓΕΙ σοπι5 Παδείαγ, ἀϊπηἀ4 οχ Ραγίε ηἴτ' 
δια, ἀπ ἀ14 βανυπὰ τηΐζαγ Ππσοῖηὶ, νι 1Π τγοίεγε. 
ΟΝ, 295. Τῆς δὲ φεὺς ὠντολίίω) Ηεΐγατίαπη ροΙς Ῥαάιιπι ὃς σα ἢ 

1ιᾶπὶ (ΟἸ[αΙριπαιη ((1}.)} ροπίαμη 6Π8 ῥγίοτγε νεγία γείξα Πταέιμε : ἢ, 
γοῸ Πς ἱπαϊσεέ, ΑἹρίππι ῥγιποίρίαπι ἱπάς δὰ Οτεπέεπα, ες, ποῦ, 
νεγθα δα ΔΙίατη [επἤιπι σάρεγε ροίΠηΐ, τοίο σοείο (ἈΠπξπτ 5 ὅς τηῖσ ἢ 
ΓΟ πες ἘΜ ΔΕΠἶο, πὸς 411 σα Ζιααλ ᾿πέεΓργεΕ ἰσορα!απλ ππηδ ἢ 

ἸΟσαΔΠΊ πγογᾶς ἔςοξ, (ΟΟὉ15 εηϊπὶ πείοιξ ΑἹρίππη ῥγποίριαπ, 
(αοά πιχία 1 ἰσυτίφη εἴ") δά Ὁσοοϊάεπίεπι. γείρεζει Ηέγα γᾶς 
εἴξ 3 51 χιῖ5 ἰριξαν (ηππὶ Δ απεη (δη[ὰπι ΟΧ δ γε 5 Ἐπ᾿ 

γε, 

ἡ 

͵ 
μ᾿ 

ΒΡ. 



ΟΟΜΜΈΝΤΑΚΜΛΙΙΙ 5. 

Πξ, οὐνατολίῃ Πποπ Ρτο οτγέῃ 5015, {δ ῥγὸ ἰοοὶ Ἰρῆϊιις Ἔἐχογέμ (οι 

ἰηϊεῖο, [ππιεπάδ εἰϊ, Πποαΐ νὸχ ἐνωχέλλάν ὧδ τε πυανῖ5, ρῖὸ 6- 

μα νεὶ ἐηοίρεγο, χααπάοαια αἱαγραΐαγ, τ ὄρέων ἀνέτελλον 

,εἰπναι, ἌΡΟΙ. Αγρ. 2. 4110 εἴη) (εηία Ὀιοηγί5 νοσα ὀξυχέλλθ) 

6 τα ΠΕΡῚ ράᾶυΐο ἱπίτα ὑξίξιγ. ϑεπίμ5 τρίξαν εἴζ, οἴτοα ἱπιίι- 

εἰγαγίας (εχ Δρεπηΐπο [01]. αὰ Ἡεέγατδ, ΓΊρυτῖα, ὅς (ΑἹ- 

5 ΟἸΑΙρίπας οοπῆπῖα)} ΑἸΡίαπη Ἰη]τιππη οομίρίοῖ, πη ρἰασεαΐ πος 

οὐο ἰοσιπα Πξαπὶ Ἰέσετε, σῷ δὲ πρὸς ἀν]ολίίω, πὲ ἀς Ῥαδὶ οχ- 

ογία ἱπίο!Πραΐαγ, 40] Ῥγορο ΑἸριαπα τηϊείαμα εἰ, 

Ψ. 296. Τῆς διὰ ᾿μεισειτίης) Μέσα] Θ᾽. ὅς (πος μμεσαπι), νο- 
Ῥοείίοσ: {πηΐ. ρεὲῦ Ἐρεηῖποπη ἑαόζας, ργὸ μέσ», υἱ χείταθ- 

ο χοίχίΘ-. Νοη δυΐεπη οο (δηα νεῦρα Πδρο {ππλοπὰ, 4 ἢ 

Βέηι5 ρὸν πιεάϊας ΑΙροβ ἤπιογεῖ, ( ποη ροίῃϊε οεγίς ιοηγῆο 

ἴῃ τηοηΐοπι νϑηΐῖγο Ρὲῦ οἰλυεγα 14 ἐγδηΠίμπι Πανῖο ραΐεγο) 

Πυοά. ἃ τη !5. ΑἸριριι5. ἐογδξαν, ᾳιοὰ ((. ἔοηίε5. 15. ὑΓῸΡΘ 

ρ65. ἢπέ, οἴτοα πηεόϊιπι ἐρϑππι τηΐοῦ ἐάγα πη ΘΧΟΥΓΠΠῚ ἃς α]- 

ΕΠΊΙΠῚ (ογπήπππι: ἡαΐδι18. ῬΓΟΧΊΠΩΙ εἰίατη ἔππΐ {τι ἰεὰ Πδημ- 

θΪΪ [οπίεϑ ; Παουιπῖ 116 αἡ ϑερίεπέγίοπεπι ὃς Οὐθλητιπὶ ΒΟγΟΆΪΕΠῚ, 

ηἰς τὦ Οπεπίεμα. ὃς Ῥοπίμιπι Ἐπχίημηλ ἰογίαγ, αἕ τούζε ἢὶς αἷς 

πγαΐ Πιοηγίῳβ. :. 

ΟΨ. 708, ἱερὸς ἼςρΘ] Ηυ)5 ἤν (ααειτὶ ἕοίο ἀεδουγία Πγαη 

οὐαί Ὀιοηγἤμ5, ἐογταία ψιο ἐὸ ροϊππιμπι ποπλης (στϑεςῖ5 Ποῖα 

“ἤρε, ψαΐδιις ρΓΟΡΙΟΓ ΕἾῈ15 ΡᾶΓ5 [[ΟΓΙΟΣ) ΡΔΓϑ (υρεεῖον ργοργῖς ῬδημδΙ- 

115 ἀἸοιξαν, ἱηξεγίογινεγο ὃς Ροηΐο ἘΌΧΙΠΟ ρτοργῖον Πῖεγ νοσδίῃγ, Ζ- 

ἐξεον φρροϊἰφηεῖδμε ἀοοοί5, ΜεΪ41.2. Ο. 1. λῃς μοπηπαπα πλπξαίο- 

-» 

ΑἾΠ δα Ἠΐ5 ππππν ῥίδμάοίβοπιοη νοοληξ, φιλῇ οἴζμι πδίμιγαϊα 

ποη οῇδξε: ὃς εχ ἰδρίεπι 4υιᾶς πιιηλογαῖ ἀμ0 σα εΥ1: ἰαησμί ἀ!ογ4 

εἴγε, τιριτρι βΊρΥυ 1, 1:8 ΜΟῊ ῥαοαὲ 4ηοά 4ηηηὲ σΟΡΙΡΑΥΘΓΗΥ, τος 

ἔεγε ϑοιπιβ οἂρ. 19. ὈΙἤξηῇο ρίζαν. ποῃ πλαρῃᾶ εἴξ, ἀππα 11 

ογηηΐα, 211 ἐαπέιπι παίαγα!α ἀξ ῥγδοίραλ πυππεγδηΐ- Ὡς Πῆῖσι 

οἰϊίο φιοά ἴῃὰ Δατγιδίσαπι ΠΊΆΓΕ τπῆποτο (δυϊδπίαν Διροηδὰ- 

τἰοὶ ἰογιρίογες (8. οὐπὶ 115 Τπεοροτηρῃ5 ἁραᾷ ϑίγδῦ. [|0.. 7. δ( Οού- 

πεῖας5. Νερος ἁρυὰ ῬΙΊΏ. "Ὁ. 3. ΟΔΡ. 18.) μεν αυοά ΑΓρῸ πάνοπῃ 

π᾿ Αὐτίλθομπν τηᾶτο ἀεἰλίαπι ἐεγαμε, ΠῚ] οραϑ οἰ ἀίζεγε, οαπα 

ῬΠπῖπ5 ᾿ρίδ πος τείαϊεί, ὅς. (Προ Ἐπήδίμιιυς ΠΠπ4 ΡΕΡΠΠΕΡῈ γὶ- 

ἀελέων, ϑέγαδοηΐβ αὐζτουταίοαι οἰζΔῃ5) ϑέγαθοηοη τρίιπι ΡγῸ [- 

δι παῦθοῖο οχ γεγο ᾿ρης5 οοηίζεῖ, 
αδεὶ 

γος 
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 ΨΙΙΠη, ὅς ρᾶγ ΑΠα ἃ Ταμαὶ σὰ ἈΠ4 βυνίατα, 110. 3. σαρ' 5. 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ 9. 
αἰεὶ Τάχω] Ἐὰ Πυέξε ὅς ργορτγίβ τη εἱξ 1ηη14 δὰ ρεπηθτη 

Τῆτι οἰζίπη, φιοὰ Ρέμσες ὃς ϑάογηρι γοσδΐαγ, τξ ΡΠηΐι5, Ῥέσ- 
Ἰεπηαις, «Παῖς τεϊζαηΐαν : ΡοπμοῖηΣ ἕλπιεπ γοσδηξαν, Π|Δε6πΊ ἐδ- 
{διι5, 4φὰϊ τε τας ἘΕ1Δ1 Ἰη{125 Ἰηΐεῦ οδείεγα 6}118 ΟἸ]4 ἐδπεηξ, 

Υ. 302. Τῷ καὶ σὲ βορείω] Μείμοάιιπι 8] δῆς Ῥίοηγ Πὰς 
ςοπηἤξωϊέ, τ ρτπιο ρεπΐες ομηηε5 δὰ ϑερίεηίτοηεπι ἃ Ὀαπυδίο 
{δὰ Πῖτο ροῆβέαβ, δΌ ε)85 ἐοπέϊδιι κὰ Ῥοηέμπι παι, ὃς ἢίης δά ὦ 
Μαοῖδεπαε, εηυπιογεξ (φαοά δέ πΐχια δὰ νεῖ 371.) ἀείηδε δας 
ηιᾶ; αὦ Αὐἰϊγιπη ἃ Τάηυῦο Πία πη, Ἐττγαΐ ἐγρὸ Οτέεϊπ5, αῖς 
εατὰ Οεγπιαηος φαοίάαμη «ὦ Μαοϊάεπὶ ραϊἄθη ποπηίπαγο δὲς ἢ 
ἔγιπαέ ; ποη επιπῚ σοηζεβ (045 Ἰαχία ΜαοΙἀ6η) Πέας, [εἀ σοηΐεθ, 
ομλμε5 ἔαρτα Πζγιπ ἴσας δὰ Μαοίδεπι (δῦ τρίο {1}. {8 η᾿Ἰ ογέα) ἢ 
{8 ἐπυπλευ Δί σι Π ἁῇγπηδί, ᾿ηΐεῦ 4108 (σευ πηληο5 ὈΓΙΠΊΟ ἰοσο τσ ῦ 
σεηΐεί, αὐ ἔπργα Πῆπτ (ει Ταπ 11 ΡΥΙΠΟΙΡΠΙΠῚ ροῆέίος, ἀειπάθ 
ϑαγπιδία5 Πἰ5 ΠηΔΡῚ5 ϑερίεπίγίοηδίες (4πο5 ρεῦ ἔχθλιψιν τῷ ὁ Ξα τὺ 
«μάτοως γοσλ) ροΐζεα (ϑεΐας, Ῥλζος, ὅζ Βαίζαγηας, ἔργα Πῆτι ραῦθ 
{ει ἱπίεγογεπι ρτορα Ῥοηίΐηπ) Επχιηιπὶ, ὃ. Αἰἴδηθς δ Τάιγος. 
Ῥίορε Μαοζιάσιη, Πίος. Ἐπ μδ φυάεη σπηηθβ ρεπίες ( Παοῖς ὦ 
ὃς (σεῖς ἐχοθρέϊς, 48] ρἰεσίχψαθ νεξεγθιι5 ΤΉΓΔΟΙ σοπογὶς ΠΑ ΘΙ, 
Τιπηΐξ, τὲ ἀρὰ Ἡετοἀοίαμα ὅς δέγαθ. [.. 7. νἱάδγε οἱὉ) {Ὁ ϑ8ογ- 
ἔπαγηπη ἘΠΙΓΟΡΆΣΟΓΙΠΊ ΠΟΙΏΙΠΕ 4 ἈΠΕ ΟΠ Πη15 (ογρίουδι15 οοπ]-᾿ 
Ῥγεδεηῇ {πηΐ, 41 τοἱ] ΒΟΓΘΑΪ οὐἿ15 ραγίϊ, 1065 ῬαγΠΠΊ Ἔχρὶογδίδ, 
δουίῃῖα ποπηξη {τιδαεγαπέ. 104 Ἡεγοάοίαβ : σὰ ὃς ῬΙΙη5 κἀπὸ 
ΠΙραϊαίαν, Π0.. 4. σαρ. 12. ϑογεβαγηηι μοηΊθη μ{ μη 4μ6 ῥάέοξι 
22; ϑαγημαΐάς αἰζηθ (ογγηδηοΣ: ἱπηὼ (Θεΐαβ 1ρίοβ ποηπῈ}! {δ 
Βοος ποπῆϊπε σοπιργεπεηάεγιηξ, πὸ Πιτηι5 Ὁ. ο. Ῥοίζοα, Θεῦτς 
ΤΊΔΠΟΒ. ΠΊΘ]1Π15 σορσηϊίος ἃ δου 15 ἀΠπΠἸηχογυπΐ:; ϑαγπηγαῖδ ἐαπηοπος 
αῃιιο ΘογΈΠαγα ΠῚ ῥαγ5᾽ ΠΔΌΤ, Ξαρμώτω. χἡ ὅτοι Σχύϑωι, ϑίγαῦ.. 
ΠΡ. 11. Ταηάεπι 1ηΐεῦ πος ἀπ ηο ΠΕΡῚ σοριῖ, 4α ἔλπλοπο 
δρυά ῬΙΠπίαμη ὃς ρἱεγοίψας Γδξϊπος οοη ΠῈ5 ἐγαάϊεαγ, ἀσουγα-ο 
ἴπι5 ἀρὰ ῬέοΙ ΘΠ ΡΠ, 411 ϑογ 185 ποπΊδη ργῶοίραθ ΒΟγΌΔ] Α-ὸ 
Πδ Ῥαγέι, υἰΐγα ἈΠα Πανπιηγ, {γἰδιπξ, ϑαύπηδεῖϑο γεγο ποπΊδη ραγέ!ςῦς 
Ευτορα ἃ ΜΠ] βμνῖο ὃς Ολυραΐῃις πποπεδιις δὰ Ταπαίη ἢπτιὖῦ 

δουίῃιοδ ἕατηθη ρεηΐεβ, Ῥγορὶς πο ἀἰέξζα, Ταυγίσαη ΟΠμεγίοπο-. 
[ἀπΊ, δι νἱοῖπα Ιοσα, ἱπΐεγ Βοιυππεηΐς οἴτια ὃς Μαοιίάεθαι ραία-ς 
ἄεπι, τεηπεγιηξ (ργδοριὸ Ὑαηγῆ, 4αϊ ΡῬέοϊεπηδο Ὑαηγοίογέα, 
ῬΠηΙΟ δογεροῦ φηγ! ΑἸΦΕΙ - 2 ἀπάς ΠῚ ἐαπέσηι ἀγα! εγιζξε ὅς. 
Ῥίοργῖς δογεῤι. Εηγορισα, πορῆθη σοηνθῆϊέ, 4υδ ὃς δογέῤίᾳ ράγ- 
τά αἰόζα εἰς, ϑίγαδ. (Ὁ. 7. ΑΙΠφαλπέο βεϊδπι αὖ πος ἐγδίξι γοτς 
ΤΊΟΕΠΠ15 ΘογτΠΙΟδς Δα 18. σεηΐες τηῖοῦ ϑαγπγαΐας ἀερεθαηί. Αἰδασος 
ὨΙ ΘΠΙΠῚ ῬίοΙοπΊδο δου ἘΠ: νοσαπέῃς, Πσθέ ϑαυπηδέῖας ἘΠΙΓΟρασδς 
Ῥαγίεπη Ἱποοϊεγεηΐξ. : Ι 

Ν.3ο:. Δακῶν τ᾽ ἄκσί!Θ- αἶα] Τλαεο: ὃς (δίας ξαπάδθιη ρεηΐξεπι,ς 
ἔβοίππε ϑίθρῃδηι5 ὅχ' ΡΠηΐας (αἰτάς Θοέα, δορὶ Βοριάριῖς αἰ ξβέ, 
ῬΠΏ. [Π0. 4. σἂρ. 12. εο5 διιΐεπι ἢίς ἀϊβίηροίε Ὀιοηγῆμς, αὐ ὅς 
δίγαῦο δ. 7. τὰν " Δα κος φγρϑόοι,ϑρ αἰασι, τόν δὲ ΡΝ ΕΦυι 

ΥἹΟΟ (ΩΓ 
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σΟΜΜΕΝΤΊΤΑΒΊΙΚ 5. 

γιάεξιν νεγα αυϊάεμη ες δίγαθοηϊς ἀπ ἘἸπο, αιιοά ργορτῖς (ες 
24 ἢπὲ 41 ργοχίπης Ῥοηῃέμπι Πα Ιαηΐ (ὩΡῚ Ὑγγασοίς, αυαῇ Οερα 
τὰ Τύγδηὶ ἢυντ}) Π.Ζοὴ νεῦὸ 401 {ἀρογῖτι5 ὅς ἃ Ῥοπίο γεγηοεϊις - 
Πίπο δῦ ΟνὐἹάϊο ψιχέᾳ Ῥοηέιιηι Ἔχυληίς ἰτοχιοπε ΠΠτηὰ πε (Θεΐαγιιπι, 
114 ἔεγο Πασογιη), πηθηῖο. (Οποηίδηι γεῖὸ Θεΐδ, τείτς ϑέγαθο- 
το, (σίϑοῖς ποίιογεβ, Οὐ οο οι ας σγασοαβ δὰ ογάπη Ῥοπε ἀδάιιόζας, 
Ἐοπηδη15 20], ττΐ νἹΟἸΠΙοτ 5, ὅς ΠΠ1Ρ115 ΘΟΓΙΙΠῚ ἹΠπουΓ ΠΟ 115 ἱπέε ΠῚ, 
ἴπης ἰαῴξυπη υἱὲ ἃ (σγδοῖς (σείαγιπι ποπιεπ, ἃ ΒοπΊδηϊς γεγο Ῥφοο- 
ΤΠ, ὈΓΓΙ]Ι6 ρΘη(1 (Ιεγεῖαγ, Ῥδοος οἴλπὶ Διαΐες γεΐοεῖθυς Ογδ- 
οἷβ ἀϊόζοβ, (αογιπι πγμ]ο5 στη (ΟΥ̓ ΟἹ ΡΓῸ τΠΟΙρ 5 δπηογεηΐ, 
Ἰπάς αρυιὰ (οπηῖοος ἐτεαιιεης σέ ὃς Ὀαυΐ ποπΊθη» χιοά ρεηξὶς 
ΔΡΡρεϊϊἰδέιοης (εῦνος νοσάγεηξ) ἐαυ!άοπι δίγδθοπι αεπέϊου. 

Ν. 306. ᾿ΑΧΆΛΉΘ- δρόμον αἰπιω) Ῥεπίηίμ]α», ἐσηΐα ποτα ἴῃ 
Ιοηρσιιπι Ἔχρογγεύζας {ἢ σα] 5 Ἔχίγεπο ργοπηοηζογι πη εἰς οχοοῖς- 
ἔσπι, ἐείϊε δίγδαδοης 1. 7. ομἹ ἐριΠοίοη αἰσυ ὈδπῈ σοηγθηϊξ) ηο- 
τήξῃ δος 1π6 161 Οσγαοῖα ππεπάαχ, δο ἢ ΔΟΒΏΙ]Π]6ς εο νεπιῆξέ, Τρῃϊρο- 
Ὠϊλτη ΠῚ] ἀεἰροηίαίαπη αυδγεηβ, Οα ΠῚ 1η δον τΠίδτη ἃ Πίαπα Δογορία 
εἴξέ, υξ εχ Γγοορἤγομῃε γείεγε Ἐπ τδίῃϊας ; δ φαοά ΠΠππὶ ᾿πξείϊα 
οἷα Ῥοηΐιηη ἸηρτεΠιι), ΠπΔΙοῦο σεγίδηγιης νἹόχογίδιη οο θργαῆδ, 
ὃ 101 (6 συγίτι ἐχογοιξαῆς πηχοιηξ, χαρά γεΐενε Μοΐδ 110. 2. οδρ. 1. 
ΑΒ ἢΠ15 φτὲ πη, ΠΠθχι5 (40.115 ἃ (6 οοη 15 ποθ πος συ ζοι]ος 1π|- 
Ῥοίυ8 Π1Π1] ργομῖθεῖ. Δ ΟΠ γεγο Ἰοουπι φογιιπη Πα ιξαπγ,ΘαΠγ- 
6ῈΕῈ 101 Ργὸ ἄθο οὈ]Π8, ἐγδά!ξ ϑέγαδθο ἰοοο οἰΐαίο. δε ἢος δ ποιηθπ 
ἐδ εόμα Ἠ1Π1] ΟΕ: ἐογίδῃ ἢς ἀϊέξε5 ἔξ, α1α,1ηἴτὰν {411 Ἰη Ἰοηριπι 
Εχρογεριέαγ, [πάϊοδλέ δαΐεπ ὈΙομΥ Ππ5 Τ ΔΓΟ5 (4125 ϑογ (ΠΟ σοης 
εἰϊ, υὑπάς ὃς Ὑμγοίογεβα γοσδηίῃγ) αν ΑΟμ11Π15 ἀγοσηο δὰ : ἔλπιςες 
Μαοτιάϊ5, μος εἰς Βοίρογαμη ΟἸπη πλοῦ, ΡΑγαιτι {01}, ᾿Ἰηΐγα Τ ΔῈ" 
ΓΙσφηι ΟΠευίοπείαμη, ργεπΊ Ἔχέγαᾳ δηλ, Ὠαθιΐαγο. 

ΝΥ. 3.8. Τῶν δὲ ὕ εὖ ἐμτέτωταιμ) Ε{Π{π Τυτος, [01]. λὰ ϑερέεη- 
(]οηθηη. (σεπευδΕ πὶ ἘΠῸΠΊΘΓΔΕΙς5 ρΥ Δ ΟΙρι1}15 σεπεϊδιις δά ϑερίεη- 
(εἰοπεη δῷ Πῖτο ἤξι5, βῬαγτουϊανγος ϑογίῃια Επγορδδδ ρεηίεϑ [4Π| Γο- 
οοηίεξ, αι185 4115 ΡΟΡῚ]15 74 ΓΘΟΙ(ΔΈ15 (ρου 1:5 4α Βογοάγμ ΠΑ Δηΐ. 
Αἰἴδηοβ χυϊάστη δηΐθα ποηηπαγαΐ, Ἰὰεο ΑἸ ]αὶ ρτὸ ᾿Αλαψγῶν, γαυ»- 
ὧν ἢϊς {δ Πππιπηΐ. Αἢ γέρο αὐ γωνῶν βεοηΐῖ5 ποπΊεη [αοϊεηΐξ ὃ φιτξ 
αμποά (φυδίο ) (ἰδ ἀπνιπι ἀποῦι5 {{{|5 ἜριΠεῖι5 {0} οἱ πάπιπΠῚ 
Ἰηνεπίεηΐ ἢ ἔρο Ἰριταγ, σαπὶ Εὐταίῃϊο ( φαὶ Ὀιοηγῆυπι Αἰαηος 
ἀλκήεν,ας γἡ πολυίσιπες νΟοΆΓε ἁῇγτηαΐ ) ̓Ιϑόξ]οηεπη πᾶπο τεξίποη- 
ἀλη: οεηίξο, οὐπὴ νιάδδμῃ διζξόγοηιη βξϊδ 4115 σεμέεβ, τ (σογπγδ- 
πο95, Τυγθεηοβ, Βυϊίδηποϑ, [θότῸ 5, Ὁ15 γεοϊίαγθ, ἀπὸ ἰοοο φιδῇ Οὐ!- 
ἕεγ, ἀππ ροπεγαὶ! φαδάδιη πηείμοίάο ἰοσα ρεγουγγιξ, 110 ἀππη ραῦ- 
ρου Αγ 5 πηρσαΐα γεσθηίεί. ' 
ΟΝ. 309. Ἔνϑα Μεγχλώνοί 5] Αραΐῃγγη, ὅς. Αἰδιηὶ (φιος 
ϑουτΠ85 ποιηϊπαΐ, αὖ πιοαο ἀϊόζιπ) ) Ιηΐεν σεηΐξεϑ θαυ πγδίιατ λιγΟ- 
Ῥᾶδαῃῃ ᾿ποοϊεηΐα8 ἃ Ρ(οΙΘηγδῸ γεοεη(εηΐαν, ΝΝΘΌΓΙ ἃ ΘΟ ΠΏΟ, ΠΑΡ. 20. 
οἴγοὰ Βουυῃθηῖβ ἐοηΐο5, ἢΠ18 ρΓΟΧΙΠΊ (ΘΟΙΟηΙ, αἱέγα εὸ5 Αραΐῃυγ 
Ἰοσδηξαγ : οαπὶ 400 οοηΐεπες Ρ]Ιηΐμ5, 1. 4. σαρ. 12. 401 αυϊάθπλ 
πῶς οὐπὶ διζζοιῖς ἀείςρείοης ἰδ ροηγρηϊαηί, ΜΜοϊληο  η0 9 
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ὃο ΟΟΜΜΕΝΤΆΒΙΙ 5. 
γεῖῸ φιυοά δἰεποξ, ( 4πος [ἔα πουῖπατα γάρ} 8 ΠΡ ΠΉΒΔΗ πιρτὶς 
Ἱσηῖς τηδυΐοβ, ἤνε πος νογαπ} ἐπεγιέ, να ἐιυϊοίπηι ) ῬεοΙὀπδιις 
ποηῃ ἴῃ ϑαγηγδέϊα Ἐπτόραα, {δὰ ἈΠαΐοα ἀείου διέ. ΗΙΡροροάες ΡΙΒ 
τἶπ5, Μεῖα, ὃς δ0|1ππ5, 1π 1Π{]15 ΠπατῚς ϑαγ ΠΟΙ Ἰοσαηΐ, ψαᾷβ ἔα- 
τηθῃ, οὐ αἰβουηος Ῥιαγῖς ἀσοοίηις 59 γϑοοίης, τποάο ἐη {εἰς υἱάργὲ, 
7η060 σο» 1) 61 1μ9:1 τείευε ΜοΪα 10. 23. οαρ. 6. Πῖχαθ ὀφαίπος εἢδ 
Ῥεΐος, τ ποπηίηθ ποίαγι νἹἀδέαν, Εἴ Οπηεβ ργοάαηξ ( Δάεο ηἰμι᾿ 
Ῥυάος ἐς ἰοηρσε αἰ πΠς5 Πηρετθ ) ΔΠΟΠῈ] {λξι5 σοπτπιοάε ᾿ηξο]Πρὶ 
ροῆτξέ ἀς ρϑάιη οεἰευτέαίθ, 48 σα! 6415 σοηΐεηάεοτδ ροῆεηΐ, ἢς 
ΔΡΡΟΙΔίος. δε ᾿ρίαπη ΗΙρροροάιιπι ποπεξη τιηᾳ σαπὶ ἔθ οτὰ 
ἔπη νου Ππ11168 εἴτ. “Ἱσσηκκολχοὶ ποη ἔδῃ σοπΕ5 πΠίτ15 ΠΟΙΏΘΠ, ΠΕ Δ 
Ἑςοηλπη6 Νοπηδάιυτγι ϑαγπηαΐανππη δριΠεέοῃ Παρεγὶ ροίοίξ, φαοᾷ᾿ 
ἴλο ἐαιππιι ροΐανο (ΟἸεγεηΐ : ἀπε 14 ΜΑνΈΙΔ]Π15. 

εηῖε 9 ἐροῖο ϑάγγηάξα ρβᾳέης θζπο. : 
Ψιάεέαν δαΐοπι εχ Ἡοπίεγο ἀεί(πηρέμηη, 41 ποηηῖπο-- ἐγονῶν 
ἱπσημολγὼῶν Γαλωκχ)οφαί γων Φ ϑατηηδῖαϑ, ἴδιι ϑογίῃαβ,ποίαέ (εχ δέγα 
θοηΙ5. ἰεηϊζοηΐα ἢ. 7. }) 605 ῥγϑοῖριιες 481 σιοά, ΝΗΟΠΊΔ ΠῚ 
ΤΊΟΓΟ ψΙνεηξεβ, 1 ῥἰ λα ίςεῖς ναραβ ἀοπΊος οἰγουπηξεγσεηΐ, Ηδπλαχο- 
Ρὰ ἀἰ(Ἐι : 11 δη1Πὶ Ραϊζογαΐοτη νἹαπΊ ἀροπίε5 Ια ργδοῖριίδ νι 4: 
Δηΐ. , 
Ν. 310. ἠδ᾽ ᾿Αγώϑυρσοι] 45 ἀε γυ(ογηηι ποπηδη ἃ (σγδοογιτη ἔ4- 

Β.115 ῥγοάιπς ρΐο, εοίψας πο ἀϊόζος αὖ ὥγων ὃς ϑύρσί(δ". φυλῇ 
{γῆς ὅς ΒΑΘΟΝΙ (λοῦῖ5 να]άθ ἀεἰείξαζοϑ : 2. εοἰάετη ὙΡγγίασοίάς, 
αιαίι ἐῤγγ(ος σοάηέος, ἃ χαϊθυίἀφηη ἀρρε!]δΐος (φαος σε θη! 11Π- 
ῬιΓ Μεῖα, αιδησιαπι Αραδ ῃγγίοβ ἐληηιαπι ἀἸνεγίδηη σϑηΐεπη δ]Ίεπο. 
Ἰοσο ΠΟΙ ΠΔΏ5, γΑΓΙᾺ ΠΟΠΊΉΠΙΠῚ (οτρίαγα ἀξοθρέι8.) Τὴ) 15 Ν δἰεῦι- 
115 ΕΪΔσοΙ5 Ατρ. [Π5. 6. εο5 Βαοοῦι οοπζἐς [1Π8 Πηρθηβ, 

ΝΟ»! ἐρο (ἀησηΖηοῖς σοἐροῦι ἐγηρηράηα δο ἐς 
ΤΡγη(ασοέθη, οἱμξμηζηθ ὑασῆς ῥο6ὲ ἐουρα βίεδο 
ει δες, ξ5 ποχας οἰγϊάσηξενι βογήδης ῥα} 4:. 

Ν.31τι. Ἥχι Βορυϑένε6}] 851 ὈΙοηγ απ οπη ῬΕΟΪείηδοΟ ὅκ 1115 
(σεορ αρῃ!8 σοΠΟΙ Πάτα νεπῖπ5, Πποη Ποὺ δ Αραΐῃγγίοβ ίοϊοβ, ααΐ 
ὉΠῸΠΊΟ ΠΟΙ Δηΐαγ, ΓΕίεγΘΠΠῚ, (Π| ἐπῖτη οχ Ῥέο]οιδὶ (επηΐεπέϊα ἃ 
ΒονγυΠπεης ἰμε!5 γε πΊοῦ!, ὅς εο8 τρίς ὉΙΟΩΥ ἤΠιι5, νεῖ Γ310. Ἰαχία πηάγΘ. 
ΘίδοιαΙο ἰοοδέ ; (ε4 τηΐο Πρεηάμπι εἰς ρὲῦ σεπέθβ πιοάο σοηηΠ:|5 τες 
οἰϊλίαβ Βοιυ τ Πθποπη ἔργ ( ἀρ ΝΙδιιτος δηΐπη ΟΥΡῚ ΡΠΙηϊη5 ὃς Μεῖά 
το{[ἀηΐαγ} ππάς τη Μεγιάϊεπη ἀοἰδεις γεύξα αδἀνεγῆις θοηεὶ (λποό5; 
Ὁδι Ογαηθδ ρεΐτα;, Ἐπ χῖπο πησείαν, αὖ νεῖε Ὀιοηγῆμς. Ἐοίάεπε, 
ἔλτηεη Αραϊῃγνίος οριπαῦ ροίξὰϊε Πιοηγἤμς ὅς Βοιυ ΠΩΣ δὲ πλαγῖ 
δἰΔΟΊΆ]1 νἹοῖηος ἐς, πξ πῆοχ Ἱπα! σα εις, χαο φυϊάσπη ὨοπΊης γ6 5 
ἴεγοα ΒΑΙΕΙσΠ. ΠηπΠὶ ἹπίοΠρτιηΐ, (δ Πηϊμηη ἐαΠΠῈ Ἰρηογάιναηέ, 

Ν. 314. Κεϑη κἡ ᾿Αλδύσκοιο 1 Ῥαπτιςάρεη Πάνιαπι γα τοῖοι 
ΔΟΒΗ 5 (αέυϊε ΡΠ Πΐα5, ὃς ἃ φαιδυίθαινι ἐγδαϊ αθαγπγδΐ εἴμ οππη ΒΟ" 
ΤΥ ΠΠοης οἴγοα. ΟἹ Ιαπν οοηβποῖε : φάθι ἔευε Πέμπι Μεῖα Ὁ. 2: 
ΟΡ. 1. 6Ι οἰδηγ ΕἸ θιεγο νιἀείαγ; «4|4εοἡ πεηῖο, ψιοά [οἰαπῆ, 
ΠῚ Διζον ποίϊεν τπεμηϊηϊξ, ργδσίεῦ πητπὶ ϑαϊάλῃη, ἃ ηαο ἀἰοίξαῦ 
εἷς υγὉ]5 ὃς ἤν! ποπΊεη, ἀεὶ ὅς ἤΐυ ὁδὲ κυ, Ὀϊοηγ 9 τε: 

ἈΥΊΟΣ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΚχΙιΙ 5. 

Πυινῖος μος η ἈΤΡΠος π]οΠΈΡι15 οΥτ!, ὅς ρεῦ Αιραίῃγτίος [ογτὶ ργο- 
Ῥε πλᾶγε σ᾽ δοῖαϊς, ἢἰς ἱπαϊοδί, γετί. 316, ὃς 319. υπάς οΟἸΠρτς Οτέε- 
[15 δος, εχ Ὀίουυ ΠῚ (ξηξεηξῖα, τη Οὐδαπιπὴ Βογεαίεπη (ει σ᾽ δοία]επὶ 
{εὐτὶ, φυσᾷ σὰπὶ ΡΙΙη ὃς Μεΐα [δητεητ15 ἀε Ῥαπέσαρα ρυρηαΐ : ἰεὰ 
ἀξ Ιοηρίηχαίς Πῖΐσα Ἠ1Π1 Πὶς σεγε ; νἹἀφέπν Ἔηἰπ ὈΙοηΥ ἤτι5 {ἐπ Π|1ς 
ΤΏλτο δίλοιαίς, ααοά ὃς Ογοηϊαπι, γεν. 22. ἈΠρΠ 2515 πποητΡ 018 ὃς 
(οπέθιις ΒουυΠΘη15 νἹοϊπιπΊ ἔς, ἤαν]οβ ἐπίπι ἢος5, {05 γετί. 
316. [κί τηαγο σἰδοίαϊς ἰοσαΐ, 1πχία ΒογγήΠεποπ ἕαπηεη (Ἰαϊαϊῖ 
νεγί. 314. Πδ1 Ραπέίσαρεη Ιοσαί Ρ]Τηϊα5 : ὃς δῇ ΑΙ ἀοίοσιι οἰντζ5 801- 
ἐκ Π Οτγάεπῖις Ρέοϊεπησὶῖ, αἱ Ππαντας ΑἸἀείοις. φαΐ Αγάείςας αὉ Ηε- 
ἢοάϊ ϑομοϊαϊε ἀϊοϊξαγ.) πὲ Ῥιοϊεπηαὶ Αχίαςιις Ογάειϊαπι ἈΠ]πΘης, 
ἀοί!!ς ἀπ πα!οαπάϊιπι γεϊίπαιιο. Ἐσαϊάεπη ἴῃ ἢ15 ἐφεχπχὸς Πυδτῆ 
δογρα]ικὸς ΕΠ ΠΊΔ ΠῚ. 

Ν. 315. Ῥιπώοις ἐν ὅρεοσι] Μοπέεβ φαοίάατη 1π Πος ἐγδέξῃ γεΐθ- 
ἴῈ5 ΟΠηΠο5 Ιοσαηΐ, 405 σταο ἱῬεπαΐίες Κίρῥαος, Γι Ἀ1Ιη], Υος6 411- 
ἘΔηζ] πὴ πγαΐαΐα, Βέρῥαος ἀϊχεγιηξ, 404 ἱπγροίποῇς Βογαδα᾽ 
ἢ ερὺς Ἔχροῆτι εἴξηξ, 481 βεποαὶ στδοῖς ἀϊέξι, ἃ ῥίηγω ργαοιρίεο. 
ΝΠ Ος ἕαπιθη πποηίο5 τΈρεγιΓ} οἶγοα Ὑ ΠΑ] 415 ἐοηΐες, δας 1Πη τγαόζα 
115 γἱοίηο, ΟΌΙ Ῥίο 618 115 ὃς 4111 πος ἰοσδηξ, (ππᾶδ Γι ἸσΑΠῈ5- -- Ὁ67- 
ἐῖσ6 ἰαρίας ΒΊΡῥαο Ταρ41ς -- ) ΟΥίε 5 ὃς 411 Πάς ἀ!ρηϊ τε απέαγ : 
ἱπῖο Αγίεπηάογις που ΟἰἰπΊ ἀεργεῃοπάϊζ, ρα ϑιγαῦ. [ἰ0.. 7. Ψεῖς 
Ἰρσίταν γείεγε ΡΙαΐδγομιιβ ἴῃ ΤΠείεο, (σεοργαρῇ!5 πλοτεπὶ εἴα ἴῃ εχ- 
Ἐτεπη]5 Αθ ΪΔτιΠῚ οτἵβ, ΟΌΪ οππηΐὰ ἕεγε ἱποορηϊία, ἀρρίησεῖε ἢ Ξικυ- 
διχὸν ὅρ(6).. ἢ πέλαγ Θ᾽ πεπηγὸς. 
ΟΝ, 3217. Ἡδύφαης ἤλεκ |Θ-] Ὀε Ιοοο δ] ΕἸοό τι παίοιξαν γθ- 

τὰ ἢἰς ργοῦϊε ὈΙΟΩΥ ἤτι8 : πεημπε ἄς ΓΑριάς ἢϊς Ιοαχιπίαγ, ἐς ἀγθοσὶς 
Ἰλοτυ πα απίεα ἰοσπέμβ, αἵ (ἐπ Ἐπ δέῃ ππι5: [ἢ ἢος ίδηε ἐγδέξιι, 
ἴῃ ΠΊΔΙῚΙ [1]. ϑαγπηαίίοο, τεραγίζαγ Π]πἃ τρίπηη εἰθέξγιιπι, φηοά Ρ.- 
ἐαήεα [γ᾽υώ βογο [α]}|0 [ογηριεμν (αἴ ΒΟ ]1Πηι νεγῦ 15 αζαγ ;) 6χ ἢ]ς ἰοςῖς 
1011. αἦ Ιοσα Ῥαάο νιοίπα βεγέαν, τ νεγε Ῥ]ππ5. ὙἹάς τη νεγί, 290. 
δε οὐΠΊ ϑ(οἸπιπΊ ἰπιά σαπήϊάιπιχ ΠΕ, Ια Πιΐνιπγ, Ποεΐ πάθη 
Ἰοςῖβ αὐγατήφαε παίσαίαγ, ΡΊΙη. Π|0..37. σᾶρ. 3. [α]ν Π1Ί, νετί. 293. 
Ὁ οηΥ Πα5 ἀείουθεγε νιἀεξαγ, σὰπη χευσαυγὲς νοσεῖ, Πΐς γεγο σφαηά!- 
ἄσπα, οἰ σΟΪΟΥΌ ΠῚ 6}115 [πιηδ σοηίεγαί. ΕΔ] τσ εηπὶ ἘΔ 15, 
ἐξ ἰρόξζε ποΐδέ ΟἹ. ϑα!πηαῆμς, ἄτι Ροείαπι αἤξγεγο {Ἐξ εἰεξγαπα 
δοο, ϑυΓΊραῖῃϊα 4υδά4Π1, Π Γππᾶξ ἱπογειηξηΐο Διρετί, (μυδῃς ἀρ- 
᾿»ομένης οὐξεῖ,, οἵα τις αἰ γὴ. ἢ ὅφᾳ ὅπως συμπαϑῶς ἔχοι «δεὶ ὃ 
ἤωω } σὰπγ 181] ἕα16 ἢὶς ἀϊςσαῖ ιοηΥ ἤπ18, 401816 εχ νεγΌϊ5 πλαὶδ 
Ἰητετραη 5 116 εἰίσεγε νεῖ εξ, (τἀ ταπέμπη σΑΠαΙΔπ1ΠῚ ο 5 ηΙζογεῖτι 
᾿ΠΟΝῈ ΓυΠδ ΠΙΐΟΓΙ σοπίεγαί. ΠδῸ αυ]ΟΖ4Π| Αἰτπ4 ἢϊο ναϊθαέ νὸχ ἀξ- ξε ἡπλπὶ ογε[οἱ! ἀν μίξει ; πὲ τεζξε ἰοοιπ τεφάϊε Ῥυιίδηι5, 

; Ναίοίεμν Εἰδέναι ργαβαίσοης ἱμιοδ πἰέθηε, 
ἹΜΡΉΓΕ [οἱοὲ ῥγέγιο ψμα]ῖς [βίοηάρίοονο 1 μη. 

[5 εἴτ, σῇ ἐηογλΐεης, ΔὉ ἃ ργῖν. ὅς σδωροέω ἐἰογῖο, νεΐεγοθ ες 
τη (πὸ Ρ]Ιηϊας ὃς 5011π||5) ἤεγγο ΗΓ ΦΡΡῚ ἀπὲ ἐσηθ ἀρ» 1471 ροίε τε- 
δαγυηΐ ; αποά ἐαπΊεη Ιρίαηι ἔ41Π ἀγραπηΐξ (ὐατοι,φ"ΔὉ Ηοτίο ὃς 841- 

᾿ Ε πηδίηιις 

Ν. 218. εἰ διά μον) : ΐ“τιμφαγόωγῆ]α ] Α44:7π1|4: ἃ ἀαπτο ἧς ἐϊ- 

8. 
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τλλῇαϑ; ΠΕ ΠΊΑρ5 ἔλθυϊοία, 48 ρα ἀξ ἢαο σειηπηα [ου 1 
Δηποζξαηη5. ΜΙ ΧΊΡΙΝΡΣ ἴγι γοῦμς βρη 4ΉΣΣ γι071. ἐφ ΣΉ ΣΉ σΘΉΣἢ 
γηῖς, ῥγθεῖηνη βάϑεγο τεΐετί ῬΠηῖπ5, 0. 37. σὰρ- 4. 41 ὃς βρεθεῖ 
τὰ (εχ οοπηπιοπηιογαΐῖ, ἰοοῖβ Ὡδίδ! 5 ἀπππόζα ( ὃ χαιθι5 ΤΠ ΠἸοι15 
Ῥγδ αηΠΠΠτηι15} ΠΕ ΠΠΠι5 ἑαπίθη ΓΘ ΠΣ τη δου] ἀξ ϑαγηηδίϊα 
παίοεηξ5, δε 1ῃ Οὐγίϊα!ο ( 4ὰὶ ἴῃ ϑογίῃϊα ορεχτηιϑ, είτε ῬΠηΐο 
10. 37. οἂρ. 5- ) δάλιηδηΐεμη παΐοι ἐγδά τ δο Ππ15 ολρ. 5.5. οοηΐγα- ὦ 
ἄϊςεηῖς [1σεξ ϑαϊπιαῆο τη Ῥ]Τη. Ἐχεγοῖί. 4 πδατιε ἴῃ Οὐγ ζ4110 ἡασίοὶ, 
ΠΕΩῈΕ 1π δου (Πα γΈρεΓΙ φἀαπημφηΐεηγ σοηίεπάϊξ. 

Ν. 3:1. Πρὸς ἢ νότον Τέῤῥαι) [πῆρσῃ!β5 ἴῃ Πᾶς νοοα ῃγοσ! ἀρ οῦ 
το δηᾳ εἰ : ὉΠ ϑηϊπλ Οογγ Ἰῃ τοίο μος ἕεγγαγαπιίγαίζα. Ἀδνει- 
ἐἴψμν αὐάεπι αι ὈΙοηγῆιι5 δὰ ΡοΟρΌΪο5 41 Αὐήγαϊ5 απο] τῖτ- ῦ 
ΡΖ αχὐοοίδς Πτηΐ, ᾿πΐεῦ {αο5 ργπιο ὁσσαγγαηΐ Βρωεῖ, Ἰαχίᾳ απ ἢ 
ἑοηΐεβ, σαϊδ5 ῬΓΟΧΙΤΩΙ ἸΝΟΥ 2.1, ἃ ́ αϊθὰ5 γεύζο ογάϊηθ, ἐδοππάϊμπι 
ΤΑΊ οὐχί, Ρ4η7107,6ς ἴοι Ῥδηποηῖ!, ἀειπής Μεγ, ποαξ ἢις 
ὉΙΟηΥ͂15 εο5 Γεσεπίεε, ηἰἢ σιοά Οογγας Κραεουηη ΙοςΟ Παθεηξ 
ΘΧΘΠΊΡΙ τα. βίος χυιάσιη ἢϊς ἀθίου!Ι ΠΏΠ]115 ἀπ διΐο, σαπη εκ 
Ἰρίο πέι ὅς ογάϊπε οοπίζεξ, ὅζ ρῦο Τέρῥακ νεὶ ἹῬακτοὶ τεροῃβπάμππη 
οεηΐεο, ηποά Οερογῖπο οἱτπι Ρἰαουε νιάθο, νεὶ Ταμοὶ, ἀξ ῥτο- 
ῬΓῚ5 δα γοοεπΊ φοσοάαφίαγ, οὐπτὶ Ογαῖος σποίάαπι ἴῃ ΑΙρΡίπα ἈΠα- 
τιῶ5 Ῥατίε σοηίε ΠΠῸ [ογαηῖ, ἃ συϊθι5 σγάσω Αἱρες, θα Ἰαχία ἈΠ α- 
ταπ ππί, σορσηοπηηαΐδ,, (ἔίτε ῬΙηϊο [10. 3. οἂρ. 20. 

χἡ Νωρέκι᾽ ἀςε᾽ ξρυμνεὰ] ΜΠ Πῖς παραΐαν Ἐπ Ατῃτ5, απ 4π56- 
ΤΙ ἂπ΄ ΝΟΥ οῖ7)1 ὃς Ογἱοπηι, ἄς {πὸ νοῦ. 399. ἸΙοσιβ πηι8 Πί, 4η 
“Ἰνεγῇ : αιδῇ νει τερίο (σετιησηΐα σοηπη15 Ὁ ἘΡΠῚ Πηϊθα5 ΠΟη 
ἴλε5 πεῖ, αὐ εα ἐϊσποίο ροῆτιηί. (ποῖ γεγο Μγίοβ ΑΠαίςος 
ὦ ΟἸγάριν. πιοηῃΐεπλ ἘπΓορδογ] Ποία οοἰοποβ εἢδ εχ 
Δύάπο τοίοτί, μος ἰοτίς ςοησεάϊ μοίεϊτ, οααιὶ ΑὐξεπηοΥἹ 6α- 
ἄεμι ΠΕ (ςηέθητα ἀραιὰ ϑίγαθοη. ΠῸ, 12. ΓἸοοξ οηπὶ Επτορδος 
Ποίος ῬΙΙηΙη5 ὅς 4[1Π| Εδίηι Μαίος νοσεπξ, ποΐμῃ] ἔλπηεη υ ἴῃ ἡ [.4{1- 
ΠῸΠῚ ἔχ ρὲ νεγίι, πίὰ δύω πὲ ἄπο, ἃ τπυρίῃ (ατῦα : ὅς μίωρε ἴῃ ὦ 
{γαηῆγο, αἱ ἃ πήπηϊο πὲ πησξηϊα, ὃς ρδατϊπη ΡοΥζ πλιγοβ ΡΟΠΊΩΓΙ- 
ὉΠῚ ἀἸοϊέατ, Ὲ ποηηίης Ἰρίξιν Π15 πὰ, (εὦ αὐ ἀε τὸ 1ρία ἐεπέ-. 
εηάπῃηη [ἴ τη γευί. 805. ἘΧρΡ Δ θιαῦ. 

Ν. 323. Θρήϊκες ὠπείρονα γοῖαν ἐχον]ες} ΤὨγΔοΟυΠΠΊ (4105 Ιοηῖοο 
ΤΊΟΓΕ Θρήϊχῳς νοσαῖ, αιΐαιπι [ογίσιαπι ροείδ ᾿ ΔΕΠΙ τη Δ ἀ]εύξινο Τύγε- 
τοῖτς Ἰτοιζαηταν) ἸΠγπτεπίαιτι ἕδίγάτη νοσδί, τορεζξα (01. σεηζιηπη 
4ααγιηη πτοήο πηρηῖῖο ἑβέϊᾳ οἴ. Νόο ταίμδη ἰδ Πῆγηο (επί Τῆγα- ἢ 
ΟΠ ποιπιδη {ππ1{5. ρτουξ ΔὉ Ἡσογ οὐοίο δος!ριεαν, (εχ 6480 τείογε 
ΕΛ ατῃϊυ5 ΤἬγασαβ πγαηχίπηατα εἤδ ρος [πάρος ρεπέεπη }) 1|6 εἰπῇ 
Μγυίοβ εὐῖλη ὥς (σεΐλο Πἰΐν Προς ποπγῖπθ. σΟΓΡΙΌΠΕΠαΙ : 405 ὃς 40 
4115 (σύδδοι8 ρΓῸ ΤἬΓΔΟΙ 5 σοητθι5 ΠαιΓΟ5 γεβεγε δέγαθο 110. 7. (τὲ 
ὃς ΤἬγηος Βιίῃγ πος, ΡΠ ΠΡ ρ5, ὃς 41105Α Πλεῖςος ροραΐοβ, ΤἬγδοπη 
οΟἰοπος5. εχ ΠἸΠγαῖος ̓  ἡπο8. ἃ ΤἬγδοιθη5 ἢῖς ΟΗ ΠΙησιπξ ὈϊοηΥ ἤιΙ5, 
ῬΓΟΡΓΙ5 ΠΠ τδιι5 ΤἬὨναςίαπη οἰγοι νου θοη5, ΠΠΠ φαοα ἱπίτα Μδσο- 
ἀοηϊᾶ ον του γπος ρα] πὶ δᾶπ εχίθηθαΐ, 

 ΚΊΎΤΩ 
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Π ν. 327. χα' (ἰκοπιὰς Τῤνήνης] Ραϊοηοηι ργουηοπίοτίηπι ἴῃ ΤῊνα- 
Ἴοῖα οοη τας, σιιοα ὃς δῦ 411|5 [λέ ιξαζατη, ὅτι ὅδὴν ἐν Θρῴκη Πϑ)ζ μη 
γνώριμοον, 814. φαδηι ἑδγηεη Ῥεοϊεπισβ, ῬΠΠΐπ5, ὃς "τη Νίοζο- 

ἰάσηΐα (ατππέ. ΑΠΕααϊές (ο1]. Ὑ Ποῖ ἀοοεηίεθαΐαν 4» Ροίϊοα 
ἸΒογοαῖ!ς Μασβάοηϊας ραᾷγβ ῃαδιία, ργορασαίο ἃ ῬΗΠΠρΡρο Μαςθάουτιπη 
ἰπηρεγῖο, υξ εχ Θεόργάρῃο οοηΐταΐ, Θρήκη; ἥ γύν Μακελορία κϑυῶ γι 
φέγαθ. Ὁ. 7. ᾽ 
Υ͂. 328. Φύετω ἐς. 0-] Ἀαποηδηι Πυι5 ποπηίηῖς το τρίς 

ἸθΙοηγίτι15, πο 4ιοά ριιηδ15 νὰ γ 115 Π.]Οδη 5 44} (τ]ὰ π  ἢσς 
Ἰηγ4 (φιοΐ ἐς 411|5 φυ!δα (ἀπ ἐγαάτε ΡΠ ΙΠῖτ5 1... 37. οαρ. 7.) 

Ἰεὰ φιοά ᾿ποεαί οἵα τς ἀςσὴρ. [Ιάετη ἀε φῇγο (η1Π 10] εείατν «ον Ὶ- 
᾿ς Ἰερεηάππη Πί ) τόΐενε ῬΠηῖμ5 Ὁ 37. σρ. 9. 4πεπὶ ὅς τη Ῥαΐ!6- 
{π6 ἡαίοὶ «ἴηι παῖ. Οαμά 44 εἰἐ (Ἰηη01:) {5 σοσαέην αβγὴος, οΥν- 
ἢ ίο ῥγορληψηη:, 1 Τιάξᾳ πδίοθης, ξ9 τη Ραϊοηος ἰἐεουῖδης ; ἐγι- 
{Πρᾶ ἃ σϑλεγο οθη {᾿ο]α ἱμοοε [αίσογο πη ρθη. ῬΙανὰ ετίαπα 101- 
(66πὸ ἀς Αἰζενι ὃς Αἰἴγοιξε Ιερὶ ροῆαπέ. 1,γεῤη 1467) δἴιατη {112 
"ἰὰ λύχν Θ᾽ ἱισεγγα ἢς ἀϊσεγε ) ἀείοτίθεγε νιἀεέαγ Ζυαῇ φησπήσπη ἢϊ:- 
εἤα5 [ρεοίεηη, [δ ν"]ΠἸπηαπη, 6 ΠΠ14721 ΘΠΙ ΠῚ αἱέ ἰμοοΥ  ΑΥΤγι ἰη 1712 
ἢ Πη]ογ εἴ16. 1,γοβηἼξε21 τάταεη (πα ἐδάδιη εξ σεηγπλα νἹ Δεῖν.) 
"Πἀήξξμηι γὉ]Ὲ ΘΟ 1η115, φημ 172 60 ἱπμοῖς Οἱσογοῖη ΠπρΥ 4η:14 δ ΧΟ ΕΣ 
ἱπΟΥΉΦΥΊ1, ΠΑΡ. 55. ᾿ , 
. 3351. Φροζεο δ᾽ Εὐρώπης 1 Ῥοβαιαγ πλαχὶπΊαπὶ ἘΌΓΟΡῈ 

ρατίειη ἐσρἑσανιξ, σαοά γε απη 6 1η ἔγε5 ραγέεβ ἀπ ἘγΊ θυ, τας 
χρηπίείας νοσδΐ ; ἤνς φυοά Ἐπτορῷ τοί ]υ85 ἐαηηπατη ὑφ(δς ἴῃ τα 14 

ἘΠ αδ}οἰαπέαγ, οαπν ᾿πππτα Πηΐ δα Μευίαιεπὶ ( ὥσεξ» χρηπίδες ἢ ῥίζαι 
εὐ ὑποκείμβυα,» ΔΑΥΙΔ.) ἤἄνε φαοὰ Πηριυιΐος ταῦ Ὠλάᾶρηα οχ Ῥαιῖα 
«Ἰ πη δηΐαγ, Πἴογα γεγο ὅς. ἸΙοσα ᾿]αυ"]1ὰ κρη τῇ ες ΟΥ̓ΘΡΙ ἐΐ)165 νο- 
υἰοδηίῃγ, Ηλης δυο αν! ποποπὶ δ Ἐτγαϊζούζπεηθ δσσθριθ. νῖσ 
μ᾽άδειν, 4ῃϊ. ((εἴζε (σεορτάρμο 10. 7.} Επγοβαρη εγίφης γηαρηῖς 
Ὁ ΠῬΥΟΡΙΟΉΟΥ 11: ΡΥΟΘΗΥΥΟΥΟ τεΐοτί, τῇ ἐς ὡπὶ τοὺς εήλας χῳϑηκόσῃ, ἐφ᾽ 
εἹῆς ἡ Ἰζηοία, κἡ τῇ ἐπὶ δ΄ πορϑιρμὸν, ἐφ᾿ ἧς ἡ ἔταλία, χἡ τείτῃ τὴ χτί 
«ΠΜαλξα,. Οταπῶς δυΐεηι εἰς Ἐπ ζΑτΠΐ εὐγοσ, 1η απο ΠΕΙῸ 401 
Ταθυ απ (Οοορταρῃϊοαπ ππηυδπὶ δὐίρεχιξ τποιόεγε σετία ροῆεί, 

 ᾿φποΐ «ἤπγπηοί ἔγες [25 γερίοποβ, ἨΠραηϊδηη, (σταοίάτη, ὅς ΠΑ Ἰατα 
» Ἰπρδη συ πιὶ τπηπ εἴἥοετς, ἐχ Ὀιοηγπι επξεητια (αιιάτη ὃς τρία ἰλὰ- 
ἢ [621 ὃς γρεῖς κρηπῖδας ἀἸςοΙ, τλπαθδιη Ὀαΐεβ, χαΐα απο εξ {ΡΙΔΏΡῸΙ 

ἀξ[5 ὕγῸ 9111 ἤαθετε ροβιξ. ᾿Ατυπώτα]α ἴξες, δὰ α1185 νο κε ΡΈοΙ 
τ ἀεθιης. γοοϊδῇξ εἰϊ γοξαϊδδ. ϑεὰ οοηίογπῃ εἴς παῖς ὈΙΟΠΥΙΙ 

ἀΓυ τη ραγέϊα πη ἀς γΙρεοηὶ 18 ῬΊΙΠ11 ὃς 50[1Π|, 4 ἔγεβ ΕΌτοΟρα 
οοηϊεηεαπηέξ, χαϊδιις ΗΠ ρΑηΐδίτι, [{4]141τ|, ὃ. (σγδοῖδπ 41πη- 

ἴδπη. Υ 
εἰ Ψ. 332). Πρλφἠῶ] ᾿Ηῶς πιαηϊεβο »ηευτ  ἀΐθν Ὠῖο ποΐαξ, να 1π 
Ὁ [γεγ..2.4.3. πες επίπη σεηίεηάππι ὈτοηΥ Ππτπ, ἡ Ῥτο Ογζοηξε αἴστ- 

ραηΐοτη, δἄεο δϑίαγάε Ιοαα], αἴ ποη τποάο (σγδοΐδη, γεγμη1 ὃς 
[αἰ 5} Ἰρίαγηχαε ΗΠ ρδπίδπι ( φιᾶτ πῆοχ τρίς Οσεδηο Οὐοάμπο γι" 
Ἰηλτ ἰφοῖξ γεν. 335.) 1Ω ΟΥΙθητ411 ἙΌγορας ρατῖίς 1ϊαξμδῖ. 

Ε2 Υ. 3324: 

ον ὡῖμας ααλτέυτησας 115 αὐάπηξ, ΤὨτγδοίατη ὃς υἱοῖπα οοπηρτε-. 
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τ Ὧᾳ5. Ἠεγουὶς ἔβοεγεῖ, πεσε Παῦιε ἩΠρδηΙ85, ἔα ΠαῸ41ΠῚ ἐεΓΠΊΪΠΕ 

“ΠΡ. 3. σὰρ. 1. (- φιδηφηδτη 1181 ΔΠ]ογαπι (δε 1411 ΔΙΏΡΙΘΧΕΣ 
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Ὑ. 334. ᾽Δλλ᾽ ἤτοι πυμάτῃ] ε ΗΙρδηΐα ῥαποῖς ἀπέεα ἀϊκοταί, 
νει, 291. {δὰ φιαῇ οὐϊζεν, χυϊα οαπὶ ἘΠΓΟΡρϑΕ ἸΠΙΓΠπτῇ φἀ ΠΟΙ μτη-ο 

ἙμτοραΣ, ΓΠΕΠΈΟπεΠῚ ἔδσεγε (παπάς ἢς εἴδπὶ πυμώτίω ΕἸ ΧΕΥΘΉΙΔΉΣ 
Ἔα γοοδέ, νοσο ἀεάυόμα ἃ πυθμζωυ [ιμάμηη, χυδῇ πυθμάτίω, ἰδ 
νερὸ ΔΗ εχ [ἢ Ἰζαῖο οδην ἀοίογθεγε αρρτειίαν : ν ΔΕ] νογί. 308, 

ΝΥ. 326. Ξτηλέίων Αλύξῃ κῶξωι μία; Κὠλκπίω 411 νορδηΐ σο] ατη- 
ὨΔΠῚ απο 48 ἴῃ Επόρα Πία, ΑὈΥ]ΑτῚ εαπὶ 41185 ἴῃ Αἰτίοα εξ, 
Ῥγοχῆγια γφηοῖδης ΜΕΥΙΗΦΗΘ ΣΎΡΟΙΣ 207 6: ΘΟΕΥΟΘΉΣ οἰφμγα, “4: 
ὑτ4 ΑβΊσα,Ἐπγορα Οαίρε,ἰαϑογμηι Ἠεγομς τηθεώ, Β]η 1η ῬΓΟσσΠῚ 
Π|..2. 81. ϑοίητια σαρ. 26.ϑιγαῦ. 1. 3. Νείοϊο Ἰριέαγ 410 δυόξο 
Πεΐας ΠΙΟΩΥ ἤπ5 οἰ υγηπαπιὶ Ἐπιορααῃ ᾿Αλύξίω νοσεῖ, ᾿Αλυΐζῃη 65 
τἰπι ὃ. ̓ ΑΟύλῃ Ιἄδπ σεγΐο τποηβ ( νοςε δἰΐεια οχ ἰΐογα μεν Μείδίῃδ.: 
ἢη [μι 4) ιοά εχ Ῥιοϊεπιαο οοπίϊδέ, 401 Π0.. 2. σὰρ. 4: ΟΟΙαπη: 
ῃᾶΠπῚ ΕΠ απίσαπη Κάλσπί νοςαΐ, Αἰτισδηδηη γεγο ΠῸΌ. 4. ΟΡ. αἰ 
(«ιδηι 41| ΑὈγίαπα ) μἰς ̓ Αλύξίω ποπηηδῖ,εαάςεπι ρίδπε γοῦα ἢ ΌΔΠῚ 
Ῥιοηγῆῃς ΗΠ Πραηΐοδς ρεῦ ἐγγόγειη {τίθυε, Μαῖα νεγὸ γαπο Ὠοάαῃ, 
(οἴνεγα οοπαΐαν Ἐλ δίΠϊυ5, σο! ππηπατὴ ἘΠπΓορδατη ἃ ΒΑΓΌΑΓΙ5 Κὶ ἀλ' 

“πἰἴω, ἃ (υαοῖὶς νεῖο ᾿Αλύξίω ἀἰϊςοὶ αἴγπιαπς, οαπη ἤος ΠοπΊεξη ΠΠῚ 
ἩΠΗΔ αἰτογὶ σοϊαπιηδ ἃ Οτα ο 1ρῆ5 ἱπάείατ, τξ εχ ἀϊέ15 οοηίἴδξ. 
ἃς Καίλπη. ἃ νοζε Οὐϑοα τιγηαηι Πρηϊβορηίε, ΠΕ ἀϊῴζα πους ἀοίξι 
νι ἀεξιν, φποά ᾿πΐταῦ αγηδὸ σοποᾶνα Π|. Οαἱρθ βη6 ἐοεις 1. ἨΔΑΤι 
2)» 6715 γ10715,2 9 γ1Υ 171 10 γηοαμη9 σομσαύης, ΝΙΕἶΔ 110. 2. (80. δ᾽ 

Τῆς δ᾽ ὑσένερϑε Τώρτηου Θ᾽] Ταγ 661 Πῖππν ἐκ Ἐγδιο μθη!8 (εη ἢ 
ἐεητία ἀείουθιε, φαΐ ἐδ ἰαΐατ εξ (υμεχὴ τὴ Καίλσῃ " ὅζ νθθη} ἢ 
ὮΙ χαϊάεπι οἰιπὴ 115 ἰεπεῖγς αὶ {πὸ νοι ἐγ δίγοῦο "Ὁ. 3,.) {τὶ ἐγππι 
Οαγεοΐαρι αὐῦδαν ἀπ σατι5. Ταγ 67 77: ἀρρεὶ!δΐατη. 510 ῬΠΠΠΙ5 ἢ 

40ϊ δαιτὶ 1 Οφάϊδι5 ἰοςαηΐ ) Ἐγοέζηι δὰ “εἰ δγιξῖοο γμαγῖ, Οαγε τά 
Ταγ 6 {ΠΠ|ε ἃ ΟΥγαοῖς ἀξία, ηηοης Οαίρε : ὃς εἶα 1. 2. ο. 6. Οἀγεθῖ 
τ ΦΉΣ η0 ῥμΓ 4ηΣν αἰϊφηφηάο Ταγεοβης, ξ5 φηάηι ἐγ αη [Ὁ 62 
“βίοα Ρραάηιοος βαντέαηε. ΑἸΠ ἰατθδη Ταγίεθπη Ἰη ἸηὉ]4 78 
τῷ Βαες ἢν οὐτία σοπίπτπθπέξ, Ππιν!ΟἹρΙ σΟΡΠΟΠΊΉΠΕΠΊ, απ επῚ Ὁ 
ππὶ Ὑάνἐο[ηρη ἀϊέτυπο ϑίγαθο ορίπαΐτν, 481 ὃς (ξηξεηξιατη ἡπογΠ 
ἄτη γείεγε, 41 ΤΠ ΠῚ Τηΐον τρίᾳ Βαῖτις οττα Πδίπυηξ : σπαῃὶ 
συϊόθηη {ξηΐοηΐαι ππογοϊοις ἀείεμαις ϑη!πηιαπὰβ τη ῬΠΠ. χε 
Ἐ δί!ηἰ ἰφπιδη ρἰογίσος, ὄπτη ἸΠοσι Ἠλ ἐςπίοητίδπη γεοϊδηξ (01 ΤΑγῖδι 
[πὶ 1ῃ ᾿π[014 {ϊαϊαπηξ, ποη 4118} Ἰη πΐατη φαᾶηη (σδθε5 10:0 }} 
Ραϊαηξ ; υὐθεπ 16 Ἰρίδῃν το απίθα Τ αν Πτ5 Δρρε!]αΐα, ἃ ῬΟΞΠΙ: 
(αδόιν νοσαΐλπ 1:6 ἃ 5.110 ὃς 411Π|5 ἐγδοϊξογ : θὰ ἄς τὰ ἸΏ Ὑοπ 
456. ΡΙυρίδιιβ ἀρείαν. Ἐοτυίαε τηῶὸ οτίδε ἴδ νετῖδ ἐξ Τατγίεις 
δε {εηΐεπεα», ηποά ἐοζα ἐτγώμίοντι»ι γορῖο, τεῖϊε δίγλθοπε (686 
ποπῆηπο ἃς Τα Ια πίαπι ἃς 4114 νἱοΐηα οογορ εὐ ξαγ, ποπηϊδιι Π{|5. 
υΣ 1ρίς ἑαΐεζογ, Ἱπἀιηθις πξοηβ) Τάγει [75 Ὑϑοῖο ΟἶἸπλ ἀἰγα ἔΠΕΥΙ 
ἢουΐ ροίξεα ἃ Βαιὶ Βιριῖσα ; οι) Γεριοπὶβ ραγεΠΊ (σε Τρίᾳε (ἐε: 
γιἈ1 Π οεο. 9 σα! ἤποῖο, οἵ Ἰοηυπταν Μεῖα, εἰἠγογηρέας ) ὨΔΌΕΓΕ ΡΟ" 
τοιδηῖ, ἤροΐ ἰϑδῆος. ὃς (Οοτγότθα, ῥὑγαορθα Τυγαϊεληϊδε αρθ68, ἃ 

ϑίγαφθοπε 

᾽ 7 δ᾽ 



“λεὺν, »"ὙὝ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΜΒΙΙΙ 5. 

φιαθοπα νδοδηΐιν, ὃς Θειγοῖες, φαΐ Ἐνγτίδτ Ἰησο {8 ἀἰοϊεμιν 

(φὺῖ αἰξεγα οἱ ὁχ ῬΠπὶ (δάιθιι5) ΡαέοΥ ΕΥ̓ΤΓΟΥ 11: ἰἸελουῖς Ταγ- 

611 ἃ ϑεπεσα νοσδίην. Ἑαπηα εἴσῃ [π1ξ, οἰήοα δ ἰοσα ἨδῚ Ταιτεί- 

{ὰς οἵπι πέσ ατθεια ἃ ῬΗσξηϊοῖθιι5 σοπάἸταη, ξπῆδ, νιάε τη νετί. 4.56. 

Ηος 411 ἀε (αδάϊν ἔεα Οδάϊδυς ( ο8 οπΐπι ποὴ ἀπππρτεηάα εἰἴξ ρο- 

φελοιεπάειηι5) χαίρρε οεἰοθονυιηηᾶ ΤΎνΙΟΥ τι ςοϊοηϊα, φοσορεγαηΐ 

ΠΠ, ποιηϊηΐς γαξίοπο πηοίϊ, ἀς Οαγίεῖα ( αυαπη Κάρπηοσον νοσαΐ ΑΡ- 

δίας νος Ταιτοῆο ποη ἀἰιπη 1) αυιχιι δἰίαπι ἃ ῬῃοσηοΙθιι5 

ουϊξατη Γα1ΠῈ ποη πιοάο ἃ Μεῖα ἱππυϊξατ, νεται ὃς ποηλβῃ ἸΡ[1ΠΊ, 

ὩῪΡ υἱξ ὁρίπον, ἀοδυΐξιπη, παρά ῬΠοσηϊοῖ 18. ἀγθετη Πρηϊῃ- 

ΝὐΝ ος γιἀδίηγ. 81: Ταῖῖθῇ ποπιθη τη (σαθάϊν ἃ ΤΎΠ5 πταζα- 

πῇ Πιοιῖέ, αξ ῥγοαιε ςαἰαίχία 5, γτιιθξ πας (δπίεπέϊα σα] δυιόζον ηο- 

Φγοῖ: (64 δκ ϑα!αἶτπι5 ἐγγάγα ροΐαϊέ, ἀπι45 νἹοΙηα5 ΤΎΓΙΟΓΏΠ οο- 

Ἰοηΐαϑ ἴῃ Ταγίοηάς γερίοπε ροἢέαϑ ᾿πξον (ε οοπξιπάεηβ. Ῥτοίβόζο 

πΟΉ 20 {ΠΥΉ701 6} ἐ 471: 45 ΠΟΉ} ΡΟΉΘΥΘ, [1:6 ς. 4.148 πες ῬΠΙΠ115 ΠεῸ δ.{4- 

Ἷ 8ὸ ἀϊτίτηεγε ἀπ : Ἱπέεγιπη οὐππὶ ρᾶγε5 Πηΐ οαἰσαϊ!, πεςεῆτέαίεπη π}- 

ἴχηι νϊάεο τ δ «ιιόζοτγ!5 (οπίθηξία, 40] ΤατίεΠι ποιῖηθ (αγίει- 

τη ἀείοιδι: ( φυαπὶ ὅς δογῖβ ἡ τοῖ! νῖγο Οαίλυιίθοπο ρίδοογε υἹάθο ) 

ποδὶ οσοραῖ-" : 
Ἰ Ψ., 337. ῥνηφενέων) ὨέΌΣ ες «ΠΠμορείπην ἃ ῥέω, ναὶ ἸπαΠέ. ῥύω 

Ἧμο, ὃς ἄφεν᾽ ἀτυίεῖα. Ηἰραπουιπα γεΐεγαπη ἀἰνι[145, ὈγδοΙριιδ 

᾿φυΐεπι ΤΟΓΟ Δ ΠογπΊ, ὅς ῬΓΟΧΙΠΊΔΡΕΙΠῚ [15 σεπέμη, απ Βαῖ.5 

αν! δοοοῖσρ, πια]τῖ5 ργϑράϊοδέ δέγδο ΠΡ. 3. δρυμὰ 4105 πιοπίεπι 

ἘΠ τείεγέ ἀγρεηΐεαπι αἀἰόζαπι, ὅς ἄς δαγεῖς γαῇ5, δὲ τε! 118 ΔΌΙ ὅς 

ὐρεπί! ἀριὰ Ἰρίοβ ἀραπάληζία, εχ ῬοΪΥὈἷο ὥς [15 πῖγα παῖγαῖ, {εὰ 

πῶ Πάεηι {πρεγδηΐ- 
ἱ. ν. 558. Κεμψοί 8᾽1 Ναΐχυληι αξ ορίπον; ἀριὰ ἰταπι ἀμ απα 121} 

Ἷ φυιόζογεπη π}15 ΡΟΡῸΪΐ πλθητίο εχίαῖ ς Ἰάθο τρίοβ ποῃ (Ὁ ρεάε Ργ- 

τεηκί, (δὰ τη ἸΠορία φαδγεπάος οεηΐδο. - Νείςιο νεγο δῃ Κελτοὲ 

δ αιόζοτε (ςτρίαπα {πεγῖξ, σαπῈ [ιῦ ρεάο Ῥγγοηπαῖ Δ εο Ἰοσεπίαγ, 

 μεν!άογ! ροίπε πος εκ Ἠεγοάοίο ἀείηπηρέιπη, 401 Κελτὸς γμιοίδαπι 

᾿ εχίγα Οοἰ Π1π88 ΠΈΓΟ}15 [ταταϊέ, ΟΠ ΠΙΠὶ χαἂ ΟσοαίαπΊ ΠΑδΙξΔΠΕαπτὶ 

αυἰαπιος, ἃ φαΐδιις, ὁ Ργγγδοηα, πζγαπι ἤμπεγε [ΔΒ ]οίε γείεγέ. Ψὸ- 

τεῖος φαϊάθπι πο (ΘΑ[Π05 ἐαπταπΊ, γοῦατη ὃς Ἠ:ραπος, ὅς οὐξξεταβ 

- ΟὐοΙἀεηΐαϊε5 σεηζεβ, τ Κορ πουηϊηθ, ἕξ Βογελίςβ {Ὁ ϑδογίμασιπι 

ποπηΐπα, σοπηργεμεηάετγαηῖ, (εἴτε ἙΡΠοιῸ δριιὰ ϑίγαῦ. 0. 1. οα- 

ποηηϊηῖς ἴῃ ΗΙραηΐα νείπρίαπη εχέδξ ᾿π ( εἰτῖς 8, {πος ἕδτη 1ῇ 

Βαῖτίολ φιᾶπι [πέδη (εορταρῆι ἰοσαπί, πξϊ ὃς (εϊθςος οορηοσ 

τηΐπο Νετῖος ὃς (εἰ αθετοϑ ἴῃ ΤἈγγΔΟΟΠΕΠΙ.. νά νοΐ ἀς Οτρ. 

60]. 118. 1. ο4ρ. 3. ᾿ 
ΤΟΥ͂. 339. Μέση δ᾽ ἐμφοτέρων] ξῃ παθάϊο {01}. Ἰηξον ΗΙΠραπίδπι ὃς 

] ᾺΣ ΓΑ ΟΙΑΠΊ. ; 

Ι΄. ΜΡ. 341τ. Ορϑὸν. ἅτ᾽ ἐμ ςἀθικης] ε Αρεπηίηϊ ποηηΐπα πιοχ ἀϊ- 

 φείας. Ηγρεγθοϊίος χαϊάςπ), Ροείιοο πΊοτς, ἀδ τηοπίῖς. ΜΠΠ1π|5 Γα- 

 φγειάϊηε ἢἰς Ιοψαϊξαν δέξο, ὄππη 1] [14114π| πηράϊαιχι ἀϊντάοτε 

᾿ αβηγιηγαζ, τλησιδμῃη ΠΠΠελπη ἀπ ΓΔΌυ ἢ ἀπόξαμη, ΕαΌγαΠῚ νεϊῸ 

᾿ αἰριφράζων Μά ηεγυᾳ 122)  γμ00} νΟΟΔζ, φιοᾷ Μίπεύνατι ποη ἴδα- 

᾿ ἘΠῚ ζ.}Π} 



δό 
πηῚ ἀπ “6145 ΠΡΟΓΑ]65. νοσδηΐ, νεγπλ ὃε Μεομδηίοαυιμτι, αξ 

ΟΟΝΜΈΝΤΑΒΙτΟ ΠΥ ἝΝὦΖ 

{εχίονϊα ὅς {ΔΌγ1Π15, ργϑπάθπι βηχεγίηΐξ. Τέλ ΘΔ ΠῚ Αὐρῇβ Πανὶ. ΓΝ 
δυϊοαηδα᾽ φζξογοπη ἔχοῖε ΜᾺ]. ΕἸδοσι5, ὃς χα ΤτοἼβηὶ ὙΊΓρ Πα ̓  
ΤΕ ποιά. 2. 4} 

ΤΡ ΑΥ γΠ0Ή 1: ἐπῆρ ἰὐυΐηα Ραϊπάϊς αγ6. . 
“Ἐαϊβοκηΐ. ΩΝ 

Ν. 343. ἐμ ὶ Βορεέῃς ΓΑλπιθ] Ηγραϊ!άρεη ἢϊς εῆξ οροτίςξ, ἢ 
ἁξουεΠΊ Ἔγγοτα [Π εγαγε γα πηυ5 ; αΐ πο Ἰητ ἘΠ σδέαγ ἃ Βογεαίς 41 
211}. ῥαγέ8 6Π}8 “1 Ρ6"}1)}1 ρΥηοιρλ, Ποὰξ νεγθα ῥγα {Ὲ ἔεγαηί 
( σ.ΠῈ ἃ ΑἸΠΓΔΠ ῬΟΐΠ18 ΘΑΓΠΠῚ ραγέε οὐϊδέμν, (ΟΠΠοοῖ Ἰαχέα ΓΑΡΌΤΣ 
ΔΙΑ) [ὦ απο 26 “ρεηηΐηης αὖ Αἰρίδμς μὲ Βογοαίβ {0 ἐΘΥΉΊ]Ὦ 
σΥ την : 4ὉΠ Ἱπής δὰ Ουϊεηΐεπιὶ ἃς Μεγιοπη νεγριέ, ΓΔ ΠΑ ἔεγ 
τπδ δην (εσλης, ἄοπεο δὰ [τείῃπὶ διοσίπαι ἐδ ἤπηϊξ. “16: ἀϊέϊα5 νὰ 
γΙΠΠΊΠς οἰ ἃ ηἼυζηῦ αἰδοάϊηο, νος ἤνε ἃ τορόα ὥλφιθ- ἀδάμε 
Ἐξ οογι]ις νοϊπηΐ, ἤνε δ Τρία Γι δτπα νοσὲ δίῃ, πάτα ὃς Αἰ δο 
φααπάοαιιο ἀϊόξας δέγαθο ξοξζαξαγ; απο “111 ρ2ηηη1 Πησάηρπ ἃς Αἰ δ 
"71. ἐρέςηηο ζεγ) ἧς νοσαία σεηίεξ, φαοὰ (δ 4] ρίϑης Πα Πηξ (ΠῚ 
εηϊπῇ ΑἸΡίπι ργιποίρ πηι μιχέα (σεπιδηι Πταΐαϊξ, 4145 Α[ἢ δὰ Μοπας ᾿ 
ΟἹ Ῥογζαιη,, 411 δὰ ΝΊΟΔραπη Ἱποίρογε πλα!ππέ}) τι ὃς ΑἹρίαπῚ Πηΐθ 
αἶτον Ἰαχία Ἰαριάα5. Αἰ ῤῆημς νοσδέιιν. Οαπὶ γεγο Ῥεφρηγας ΑΙρος, 
{ᾳια5 νυΐσο Ρωηίηας νοσαηέ, ὃς ἃ Ῥαηογμρὴ ἰταἢξι! πΠοπηπδξαι 
σοηίεηξ ) Εν τι5, ΑΠΠΙΒΑΙΕπῚ ἴῃ ἴοοο ἰοησα ἱπάς τεπιοίο ἐγαπ Πα 
Παίπειδ, ἃ {᾿71)710 Ὁδγεῖσο (Δ115 ἑηοοί:ς Ροηγιΐηο 18] ἀδάτι 
ερπάεῃῚ Εἴ ΠοπΊ]ηἰ5 24 6Ή12)11 ΟΥΙρΡΊΠεπη πὸς ΟΠ Οαπηάοπο οἐπ 
(δηγμ8, ΠεπΊμο ἃ ῥοῦ Πηρστᾷ (ΘΔ ]ΠΠ|οὰ Θχ Βυιέαδπηϊσα νεΐου ΓΥΟΉΔΟΉ δ- 
γ πηι, δα γηοηέθηι Θχοο ἢ Πρηϊβοδηΐε ; ἃ ἃ νοσθ ΠΙΟηΕΙ τ 
ΠΟΙ γαεῖαπη ἘΠ ΠΠΠΠηογαπι ὨοπΊΐηΑ, Ρ 672 7710} γ1 47, Ῥεμάϊο, Ῥεης- 
21σοηξ, τάδ} Οδηιάθηιϊς ἀεάποῖ. Ἢ 

Ν.346. πλώ ἧς ζεφυείτιδιθ- ἐκ Βορέαο] (τὰ ΑἸρίδιις ργορίπημξ 
εἴδ, “στα: ΒΟΓΘΆΠ ΗΠ] 6]115 ρα εἰς, {δ δ Οὐ οἰ ἀε ΠΕ} εὐυίεπη ραῦς 
τις ἰλέονε, χιυοά {01} ΤΎΠοΠΠ ΠῚ πάτο τείριοῖέ, σαπὶ αα Οςοίδοης 
τει) νογραξ ΠΠπῸ ΠᾺ41155 Ἰαέῃς οί ἱπέογ Αρεηπίηιιπη ὃς Τ γιγῃθημη 
τη ΔγῸ ἰηζεγ]εζϊτη εἴς, χὰ Οὐοπίεμη γεγο χιιοά ἱπέεγ δαπάθμη ὃς Πᾶς 
τε Αὐτιαίοχεη. Ντἀδ νογίς 102. ε 

Ν. 347. Τυῤῥίωωοὶ ' φεϑφτ᾽ } Τιαίϊος ἀο(ουρεϊίοπειη ογάϊξαν, 
ΘαΠηΠ]Ὲ ἃ ΤΎγγρΕΉῖς ΔΕ ρΡΙσαῖαγ, ΓΊΡΊΓΟΝ “ὉΠ ΓΘΠη5, φαΐμρε 4808 
(51:5 φοσξηΐοτε νἱἀδίαγ, Ποαζ ἃ Ρ]ηῖο, [ἴ5..3. σαρ. 20. Οαρηἠαεῖ, 
{ΙΔ Π1 σοι 41 (64}}1, νοσαηΐαγ, ΟἸΠΠῚ {(1]. ἃ (Φ41Π|5 οτοιιραΐα, 
ΟἸμηράμηα τορίοης, Ηοίγαγία, Ογαοῖς Τυγγπεηΐα, ὃς ῬΙσοπ ΠῚ, δ. 
ἈΠΟΟΏΔΠ1 ἹΠΟΙΡΙΘΠ5, ῬΥΠγδ ΠΑ Ια: ἔπε Π 4118 τερίοηθϑβ. ; οἱ] ρο δᾶ 
ΘΟΠΟΠΕΠῚ γερο δα Ἀπδισοποπη δινίμπη, ὃς Γἰρατία ἀσοεῖπε, ἀεῖπ- 
ἄς χἀ]οξγα εἰς (80 Απιριμῖζο ἐοία (ΘΑΠΠ|α ΟἸ Δ! ρίπα, συμ Ψεπθεα ὅς ᾽ 
ἢνια, πὸ ΑἹροϑ ΤΆ Π|85 Πππε5 Παθογεηΐαγ : ἄε χυο νἱάς δίγαδδι ΠΡ.. ει 
ὃζ ΡΙτη. 115..3. οᾶρ. 5. δ ποπηηΐδιις Π{Α]]1α: ἃς δουτιη ΓΑΐΙΟηΟ νἦτο 
ἦε νενί, 45, 77, ὃς. 78. ϑ8εἀ, αιοά «τὰ Ὑ γιγῃεηΐαπι ἐρείξαΐ, δ 
Γλίπ|5 Ηθιγηνῖα “ὀϊέτα ( Ποοέ νοος ἃ Ῥεϊαίσίς δοσερία ) ρατίεπη πηᾶ- 
ΕΙΤΙΠτος 6105 γος Ῥεϊαΐροϑβ ἐθμι δ, ομπι απόξζογα ποῖΐτο, κεῖσ ἀρ. ἢ δηληοσι ΠΤ Το ΘΗΝ ΝΣ 

τι -ῶ με τα ὧῷὦ -- -- -- ᾿ω»« 

πὰ 

- “----«“«-- --.ὧν --ἰν -“ἀπὐσπν .-- 

1) ΘΓ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΜΚΤΙΙ 5. 

ὕο [15. 5. 605 δΔιξειη ἃ Τυγπεη!5, ἃ ΓΕρΡῈ Τγιγθεπο ἤς ἀϊέτῖς5, ἱγμῖς 

ῬΠος τεξεγέ ΡΙΙη. [10.. 3. οὯΡ. 5: Οιῦγος (Ἰπαττ) ἐχόρογε ἀρεῖ- 

ΖΗ: Ρεϊα(σὶ, Ρος 1,γ4ϊ, ἃ φμογηηῖ γέσε ΤΥΥΥ Ομ, γος ἀγ(αουὲ- 

Ἔσο γὴεν ἰσηα ΟΥ̓ ΕΘΟΥΗΉΙ ΤΡρηοὶ [ἰριδ σοσπονμπηαεὶ, [ο]. ἃ ϑύω 

{πογήβοο. Νόοη ἴαπλεῃ γουῖπγα6 Ῥεϊαῖσος ὃ τοῖα τερίοης ἃ Τ γττῖπα
- 

τῖβ ρα Πίος, {εἀ ἐαπέατη ἃ ρατίε ΑἸϊχυιανἀειπάδ αϊγαπη]α
ς σαηίεμη ΤῈΡ - 

κῃ ζεημ 6, υἱἵ Ὀίοην ἥτις Πὶς ἰζατυξ : 1πῖ0 τείζατιν ϑίγαῦο ἃ 401- 

Ῥυΐδαπι ργοάϊτυμη εἴς, Ροίαίδο. φηρίαηι ΜΉ 4 ΟΜΊ7. Τυνυροηῖς [ε4- 

Μέαγα Ἰηργοῇος. Ῥεϊαίρι δαίεπλ ναρᾶ ΒΘ (τ ἀπάς πελασγὸς 

ἀϊέτος αιλ πελαργὰὸς» 4ποὦ οἹσοηίαγα πῇ πλονὸ γὰρ ΑΓΘΏΓΟΤΟΧ Δέϊ- 

εἰς ΗΠ ουοῖς τοίειξ ϑίγαῦο. Ἠεέγαγία νετὸ ἀἰέζα νιάεταν αυδῇ ἐτε' 

ρὐρί ὦ. ἤνε φαοά Αἰτεῦ ΓΑΗ͂Ι τογανηας Πε, οἱ (ἐπᾶξ 1Πάουτι5, ΟΠΡ. 

Ι.- 14. ἤνε φιοᾷ «ὖ δλ[ΐεγα πιοηζι5 Αρεπηΐηϊ ἰαΐετε ροῇία ἢΐ, ἰηΐες 

ἸΡίππι ὅς πτατε ἸπέοΓΕΠ1. : : 

Υ. 348. Οἵ ποῖε Κυλλίωδηϑεν 1 Ονἱρηο Ἀγσαά!αρ ΠΊΟΠ5 οἴζ, νιός 

τὰ νετῖ, 414. Ἐὰ τρίτα νόος ἀβοϊαγαΐ Ὀιοηγῆας, (ε ποηχίπς ΡΟ ας 

ογογ Δγοδάας ἰηξε!σετο ; εο5 [ογίαῇξ 481 ἀπςε Ἐναπατό τη [14- 

ὅδμι ῥγοίεει» ἴῃ Ἡείγανια ὅς ΓΔΕ] ςοπῆπίο οςοπίξ τ ἐδγπίαγ, ΠΌΣ 

᾿Βοια ροίζεα σοπάϊία, 1θῖχας ῬΑΠ]Δη ΔΕ ΉΠῚ, Ατοδάϊα ΓΙ σορπΟΓηΙ- 

πο, οοπάϊατῆε, αποά ποπΊοη ρΡοίζεα 1η Ῥαίαίπασι πυαξαίαπι, ἕε- 

τατη ἃς αἷϊος Ῥεϊαῖσοϑ ἴῃ πλαυ!ἶπαα Ἡοέγαγας ΓΑ 
ςοηΐεαπἴε πιοάο εχ 

᾿διγαδοῆς οἱϊτοπάϊπημ8 5 [πε Ῥοϊαίροιιιπι σεπίεπῃ 
εχ Αγολαϊα, ἰεοαη- 

᾿ἄππι ἙΡΠοΥὶ (επίεπείδπη, οὐ ρίπειηι ΠΑ ΒΗ τείογε: Πςδέ 41Π οχ ΤΙ Πεί- 

(114, δι ἀϊαξίας οοπίεαεγιηΐ, ΟΥΡΊΠΟΠῚ ΘογηΠ ΡοΓηΐ. 

Υ. 340. γηῃήσαν].] Α νέω οοήροτο ἀεάιιοιέ Ἐπὺίϊδι 5. γαΐω νεὶ 

γέω. ῥαδίεο, φαῖα ἴπ ἀπππὶ οσαπῇ σΟΠρΓΕΡΆΠΓΕΓ αὐ θῖ5 ἀξ ΟΡΡΙΩΙ 

ἱροοία : βε αΐεπι ἃ γέω σοηφοτο, ρεν Ερεηίβεῇη γηέω» πη΄δ ΑοΥ- 

αν τηρᾷ. ξνγηησοί μλμ, ΠΙΔά. τ. Ῥοζεξ Ἰρίξαγ γηήσαν)ον Ῥεῖ Ππίρ!εχ 

ἢ ἢϊς (οτδι, υἱ Πρπιῆοεξ σοΉσΥ 4:1 " ἃς ἃ νηξω ἀεάποεδίαγ. 

Ουοά ἢ τελέαν, βαλε αυπηε, οὐπίεπάυπι εἰς Ὀίοηγ πππι ἴα]: Ἐ:- 

ρεπίπεῆ ἃ νῴω [ογιηΑῇδ ἐννηησίμέω ( α ἴῃ ἡ Ἰοπίςς πιυίφίο) νεῖ ἃ 

᾿ψαΐω ἐνγῃηησάμίω ( Ἰοΐα [δ οτρίο, υέ μκαϊνομοι ἐμηγοίμζ).) αυδί! 

᾿Ἠοπιεγυβ ἃ οορπαῖα νοσα νέω ἀοααχ!ξ. 

τ Υ͂. 350. μέριερον ἐϑγΘ. } [-Δ{1π08 ἀμρ το εριΠεΐο οὐπαξ : εἰ γουὲς 

᾿ οἷν ἱποΐγέαπι ἐογ τ ἀϊπει νοσδέ ς μορ μέρος γεγο, ρ Ππεΐο τϊπὰ5 α1- 

᾿ ταῖο, (φιοά τ ἃ μερμαΐρω (οἱτοῖεο οὐϑτο, Δζ ἩΕΊΓΕ γουοϊο) ΟὉ 

φοϊογείαπα ὃς ἰᾳσαοιζαῖοπι, φαοὰ αυϊοαι! ἀρεηύαιη εἴει, ὑγυάθηῖι 

ἀοΠθογδέίοπο ἀπῖπιο ρεγρεηθεγεπῖ : {ππόε δοῖρίο, ἢϊς ποίφέ Ηξητ. 

ϑίερμδηια, ἀἴσεγε (ΟἸττ5; (6 ΠΌΠαΌΆΤΩ πὐπαβ(οἴαμα {απ στη [ο- 

ας 68) πεαας επίπι ἱποοηίαϊεα ξοτοςῖα, (εὦ ργυάεητα ογπεασιηῖ 

τοηϊαηόζα «ὦ {ταροπάλπη 1Π]|40 πιαρηϊεπάϊπεπι ἱπηρουταπ Ἀοπηδ- 

ἨὰΠῚ Ἔχογενι. 
Ψ. 251. ἧς διαὶ μέυσης] Νίοῃ ηυ!άετη τπαεότατα Εαυτη (εσδέ ΤῊ - 

τς ἤπνιι5, (401 ὃς Τιθειῖς, ὅς οἰτὴ ΑΙΌυα ἀϊῶι5) [εὰ 1. φεέδινι 

᾿Ζημοίμαϊε ἀτογσο, αἵ Ὠαεΐ ΡΠΠΙ118, αὮ Ἡείγυτία ἀἰγίπηθης : Ῥοεξιοα 

ρίξαν Ποεπξῖα ρον πιθάρι ἤνιεγε ἀϊκῖς, σαπὶ ταητατη τειτηϊηο 8. 6}}15 

Ῥευυίηρας, Τιδτίαπη δὐ δἰΐεγο ἰλῖεγε, Οαπιραηΐατη γεγίας, οτοίςεη- 

Ε4 18 

] 
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ἐε οὐ Δ ΠΟΥ ΠῚ ᾿ππρετῖο, δαύξαγῃ εἰἙ, τξ σατη [δέ πν ἀπε 1} ἃς 
ΤΊΡεει κα Οἰγοεῖος ταηέμπι εχίεπάεγείαγ, Ῥοίζεα, Νοἱοις, Οἰοῖς, ὃς 
Αὐΐοηϊδιις τη Γ Ατπογαπι πογήβη ἐγαηίεπηθδιις, Γιδέμααν πονιπι ας 
416 δὲ [στη βσνπιοι ρεγεησεγεί : πο ἕδπηεη σοηΐζαξ [.2{1Π]| ΠοπΊοη 
ἘΠΠΩΊΔΙΠῚ αἱέγα ΤΊ εγῖπι ργοΐεη[αη. “Ὁ 

Ψ. 353. βασιλάντα]θ- ἄλλων] Ἀδυῆνα {αδιζδητῖν! σοπηραγαδέϊο, 
4υλΙδιαι εξίδπι ἤιργα νετί. 257. ἴῃ νόος ϑεώτερΘ᾽ νἹάεγε εξ. 

Ν. 354. ὠποτέμνετω ἀνδέχα Ῥώμην] ετε μος χυϊάεπη, πατη 
7αηισαΐπη, απο Ἀοπηδὲ ρᾶγβ Πα δία, 1Ππ αἰζεγίογα ΤΊθογ5 γιρα, ὃς 
τηΐγα Ηδέγγα᾽ (εγπηηος Πίστη, 

ΝΥ. 355. μὴν μέγαν οἶκον ὠνάάκτων  ϑ0Ὁ τπηρετῖο ΒοπΊαηο (8 
νΙΧΠῈ ὅϊο ἀεοίαγαΐ, τάχαε ἀπτπη Ἀοηηα Μοπάγοῃιβ, Ππηρεγδίουιθι5 
{ΟΠ Πςεέ, ραγοδαέ. Ὅε Ῥαίγια φυϊάεπι δ]5 ραγαπη ςοηίξδέ : σαπΠῚ Α- 
ἔγαπι Γαδ Ἐπ γαίῃιπ5 ργοάαέ, ἀπάδ Ὀϊοηγ Πα: Αἴεγ ναΐρο ἀϊοϊέαγ; 
51448 γεῖο ἄλλοτε ἄλλον» τποῦο ΜΙεΠαπη, πτοάο Οουϊπέδιμπι, πτο- 
ἄο ΒγΖαπέηθπι, φιλῇ ὃ νασα Ῥεϊαίσογαπη σεηΐε ππῆξέ: αι! πη1- 
ἘΣ ν ΓΙ ΠΓΠΠΙπλπ τη νἀ δ δέν τη νεγί. 1328. ἐχροπέμῃη. 

Ψ, 356. Μητέρᾳ πασάων πολίων  Εππὴ ἤογεηΐε αἄθες ᾿πηρεγῖο 
ἘοηηδηοΟ νἹΧΠὭδ εχ πος ἰοοο οοηίζαί. [Ἰδέ ΘΠ ΠΠΕΐΓΟΡΟΙΙ5 ΕΓΟ-- 
Ῥχίδ ἀγθεπι ἀοποίδξ εχ 4π οοἰοηία ἀεάιόξα,, μη ϑοπόλεις ὅσωι πό- 
λεῖς εὐποικίας ἔσειλαν», δ 1445 : υἱπϑέαπηδη ΟὈΕ Πα αὖ ΡΥΙΠγαγΆ τὸς 
(ΟἿΣ 4115 ραγεηΐ, ππεέγορο β ἀϊοδέιγ : ἤς ΗΙεγοίο Ιγη14 ̓ Ἰσδαΐων μη" 
Οὐπολις νοσφίαηγ ἃ δέγαθοης 110. 16. ()οηΐδιτι ἰρτξαν Β Θπηᾶ ἐδηΐᾶρ 
οὐδΙ5 ραγέϊ ἔπς ᾿πηρεγιξαδαί, τξ εα ἀοπηηα ἕογγαγα πη, ὅς ἹΠΠΡΟΓΙΙΠῚ 
ἘοπΊΔημ1π1 ΟΥῚ5 ᾿τηρεγιαπη ναΐρο ἀϊσεγεΐαγ, πίπο ἈΟΠΊΔΠ ὈΠΊΠΠΙΠ 
ὨΓΌΙΙΠῚ πηείγοροίη γοοαέ. ΕΙ Πὰν σογίε ΕτηΤαίμιας, 481 {Ὁ Ατι- 
σαΐζο δυΐ Νείοπα εππΊ νἰχιῆε μά ϊοδξ : ροίς ᾿οπΉ ΙΔΩΙ 1π]ρεγ ΠΏ, 
ΔἸ 4] ΠῚ 60 ᾿τηρεγαηΐθ, Ῥοεπγα πος (ογιρέυτη ἃ νεγί. 21. οομπίϊαΐ: 
ὅς ἔδπε νιἀεέαν πἴο {εοαΐο νἱχιῆδ, οη1 ἐχοιποη!β Ν ΑΔ ΠΠΟΠΙΙΠῚ, 4 1185 
ἔμ Τοπηϊῆδηο δοοιάϊέ, νείτιρία γεοεπίια,  νδοδ8 [01]. (εὰ ἀε(οἰαίας 
ἀοσηοςβ, πο επηρογὰ οοηίριοι ροίαμε Ἰπάϊςεί. 

Ν. 357. Καμπανῶν λιπαρὸν πέσον 1 (4)1} 4145. ἡυιάηη ἃ ς4;»1- 
) εν: βεμ ἢς ἀιέξατη τλαϊΐπγ, ααδηυ ἃ Οαρηα ῬγΙπηδτῖα αγθ8, (ηἰ- 
ἢ ὅκ 1ρίᾳ ἃ οαγηρὶς ἀϊέζα (ί, φαοΐ Ῥ᾽τηῖο ρἰαοθέ, οαπὶ δίγαθο ἢς 
ὨΠΠΟΙρδΐδηη (ξηξιδέ, 41] ΓΕΡΊΟΠΙ5 1ΠΠΠπ|5 σαρηε } ξο ΕΠ 215 ΠΟΠΊΠΘ 
ΤΩΙΓΙ5 απ ιθι15 ἃ ΡΙηϊο, ΠΌ. 3. σαρ. 5. σε εὈγδέαγ, φαῖρρα οα] (4771-- 
7 αηῖα ξοίτεχ ἀἰοιέαν, ὃς Οεγουῖς 4ο {δον οογἐαιηθη, ΟὟ [δ  ι- 
ΠΛῚΙΠῚ ἴΔΠΊ ΨΙΠΙ 4 14Π} ΠΡΙΠῚ φγονεπίαπμῃ : αποπι ὥς [.. ΕἸΟΓῚ5, 
18. 1. ᾿ππιξαξιν : ἤϊης ὈΙΟΩΥ ἤϊπι5 ἤθη ἕαπέμπι λιπαρὸν πέοον9 ῥ171- 
8:π|6 [ρἱμηὲ, παποαρδξ, γογιπη οἔαπη ςυχύων βεξοιϑὸς ἐμαλλαις» ΟὉ 
ΣΙ ΠΑ ΠῚ ἐγαιριπγ πδθεγίδίεμη. 

μέλαθεον οἰ γγὴς ΤΠαρθενόπης 1 ῬεγΙρῃγαῆς ΝΝεαρΟ 5. ατθβ5, (δα 
Ιοοὶ ἴῃ 410 ε4 1||Δ. Ῥοσεῖΐδ δηΐπη δι γθηξδβ ἴγος πη (Δ Ϊληΐεβ, Ῥδγ- 
{Ππδπορεη, ΓΊσθδηγ, ὃς Εθποοῆδπη, 4885, οαπῚ {ΕΠ }Ὶ|{6 ΠῚ οαπέα 41}1-- 
ζεῖε πο ροῆεηξ, (ε ἃ (σοριο 1Π πγάγὸ ρὑγδοριέε5 ἀεάογιηξ, φάτασῦς 
ἘΠΑΠῚ, ΠΟΙ 116 Ῥαγέμεηορεη, Ηπζλθιι5 οΘο ἀεϊαίαην, Ἰριχας ἱδρ]- 
τη πῆς Πῃρυηῖ, Ὁδ1 ΝΝΕΩΡΟΙΙ5 τὸς ροΐζεα σομα τα ; πηάς Ῥαγ- 

ἐπεπόρεῦ 



ν᾽ 

Ὲ 

σΟΜΜΕΝΤΑΒΈΙΙ ὁ. 

ἘΠπεπόρδη Ἔ41 ὈΓΡΕΠῚ ΟἸΠΠῚ ἀϊᾶζατα νοϊυηΐ; ΝΙΝ αροὶῖς, ΟΡαϊοϊ ἀφη{1- 

ΤΟ Τρ 4, Ραγερθηορο ἃ πρηπἷο δήγθη1: φρροίαεα, ῬΙΊη. 10. 3. Πρ. 

᾿ς. ϑεὰ αυοπιοάο ἃ Ροεξί5 νεῖ Πηρὶ ροΐαϊξ ΦΙΓΕΠΕ5 ἴῃ Δ4ΠΌΔΠ1 (6 ργῶ- 

οἱρίίαπάο Πιβοολίας ξ1ΠξῈ, ἢ πιοη!ἔγα ππαγίπα δπθηηΐ, πὲ ριπρὶ (ο- 

Ἱεπέ, εχ ραγέε (οθπηίηαβ, εχ ραγίε ριίσες γοξεγεηξία ὃ ΝΊΠΊΙΓΕΓΠῚ 15 νπ]-- 

δὶ εἰτοῦ οἱὉ : οπὶ ἃ νεϊεγιθι15 οἱηηδι8 (πξ ἃ ἀοξεπιο Νοῆπο 

᾿ποίδξιπι} Πιυιπιάπα ἔμοῖς, ἱπίσγης γερὸ ποη ῬΙΓΟΙθι18, (εἀ ἀνίδθι, 

Ἤπη!ες ΓΠ8 ἐεγαπέαν : απάς ἃ’ ῬΙΙηΐο 11. 10.. σὰ. 49. ἱηίεν [Δ ι- 

Ἰοίββανες πυπιογαηίαν, οαἱ δ 1445 ὃς 4111 (πῆταρδηίας ; 1ίΔ Ον. 
Μείλῃ. [Ὁ. 5. 

, «φονὶς, Αοβοίοϊος, πα 
Ρ μια ροάείχη6 φυϊμηι, ομηι ὉΙΥΒΊ)11ς οΥ̓ά σογεῖ: ὃ 

Οὐ δ 116 εἴς, φιοά ἐεηῆε Ψοῖπιι5, μα5 ρία!ἐγῖα5 πῆς, Μιςα ὃς 

οληΐα Ποίριξε5 Δ]Ποἰρηΐεθ, (αν γεγο ὈΪΟΩΥ Πι15 αν Ππεπορεη σὰ {ἴλη 
νοσεῖ " Εοτγίαξ χοῦ ϑίγεπεβ οαπίῃ! ἀεάϊτα5, ΜῈΠ5 ΠιυηΠ]Ε τη νΠΓΆΠ. 
ἐρίΠε νοεῖτε, φαδς ρεγρεξιδηι οαϊτεδέετη ἔεγνδῆς ρει! Ρεπίαγ, Α νἱῦ- 

δίποδα νόος Ραγίπεπορε ἀϊότα εἴς, {01}. ἃ παρϑέν" οἵγρο, ὃς ὁ.}, υοχ 5 
Ποη ἃ Υἱγρίπεο ναἱέι!, ἕππο ἐπ ΠῚ ΡῈ ὦ {οῖθι ἀεθεγεξ. [περίε 50- 

Ππι5, Παρ. 8. ὉΓΌΙ μας δὉ Αυριηΐο Οπίαγε Νεαροί!5 ποπλξῃ ἱπάϊ- 

ἐππὶ τοίεγέ, οπὶ ἃ Γγοορῆγοῆε Νεάπολιν ἀρρε[]δέδιη, (οΐ ἀπίε 
Αυρυΐζαπι {ξοι]15, δ 4115 οδίεγναϊαπη [τ : νεγῖ5 ΘΕΓΔΌΟ, ἃ (α- 

τη 15 ργίτηο οοπαϊίατα (ἰῆς, ἀείπάς ἃ ΟΠαΙοΙἀεΠΌι5 ὃς 211|5 τείζδιι- 
ἀρὰ ἃς οοἰοηίς απόζαμ, μος ποπιθη δοςεριῆς τείεγέ, (σθορ. 

φΦ 5- 

Υ. 306. ὑκξξρ' Ξειρίωί σι, πέβίω] Ἑαϊπέαν Ἐπηδέμιας, αὶ Ὁιο- 
ΠΥ απα αῇῆγπιδέ ΝΕαρο η δέγε)ι: 472 ρϑεγαηὶ Ὠϊς γοσᾶτα. Α Νεᾶ- 
ῬΟΪῚ 7απὶ τ 4114 ργορτεάϊξαν ; ἃ πὰ ῥγίπιο δ Αὐΐγαισι οσοαγτιξ 

δήγοιΐα βοέγ 4: ὈΪΕγΑ σαάτη 511Αττ15 Ππιν α8 ( φυῖ «ἱτς 51:γῖς ὁϊοιξαν) 

ἴῃ Ῥισεηξίηῖς, τηδρί5 δάμιο δὰ Αὐΐγαπη γεγρεηβ. δ2γθη: 471 δαΐεηι 

δείγαν Νίϊηουνας Ῥγοπηοηΐογίαπι γοσαξ Ἰαχῖα ΘαΓΓΕπΠέμΠΩ, φιοά 81- 

τορος ἱπίβα 78 ἐεγαηΐαητο (Α]6πὴ οἷαπε Πίαπι ἱηΐενῦ ΝΝΕΔρο Ιη ὅς 5114- 

τίη οὔποθ. δηγγ 6711} οἱ ΜΜέμογυα ΡΥΟΡΊΟΉΣΟΥΟ, δΊΥΘΉΠγ: 

οὐθθῳ {εάο, ῬΙΙη. 110. 3. οἂρ. 5. ΝΊΠ διγεπυίαβ ηζα145 Ἰηξε]Πβ Δὲ 

αἷς ργοριπηιᾶς, εχ ἀείοτρείοηε δίγαθοη!β 10. 5, δὲ 6. Πιοϑξ δῶ 6Χ 

Ῥιοϊεπησὶ ἀείογιρθοηε ἰΙοησίμ5 ἢϊης ἀπζατε νιἀοληίαν. 

ΨΥ, η6ι. Πάνκενηνε Ξιλάρφιο] ῬΙσεπεη! Πἰ γχξα ατιο5 51]4τὶρ 

ΒῸΐϊε, πος Ὀίοηγβα5 Πφὐχεντήνες νοσλί, ἃ ΡΙοεΠΕΙΡι15 1115 ΟΥΙΌΠΩῚ 

Ἐεγαηΐαγ 401 πηαγὶ5 Αὐνιαοὶ δοοοίας {πηΐ. Ὅς ΘΑ, 4Ὰ1 δ112τῸς 

ἨΙο γοοδίαν, (αάπηέ δέγαθο, ὅς ῬΉΠιας [1. 11. Τα. 1ο. γΙΓρυϊία 

ΟἴῺ δὰπὶ 1η]οόξα ΙΔρΙΔείσεγε. 
ἫΨ, 262. ἼΑ[χι ἢ Λάκανοὶ 11 πἰσάηος ἃ φδιη διις ογίοβ, ἧπιςα. 

τοῖο αποάδαι, ἃ 400 {.τπισαηΐ ἀἸζ 1, τρράϊτ ῬΠΠ 5, [πὉ. 3. (20. 5- 

Ἠοτηπι ἅπς ἃ 5:0 αὐ {ἀππὸ Πανίππι, δέγαῦ. 0.6. ἀείπης αἴχαε 

δὰ ϑιοααπα ἐγείππι (001 Εεμοορεΐγα ῥγοιιοηΐογίαμη, ὈἱΠμηι5 Α- 

Ῥεπηΐηι εστηίηυς ) ΒΙΌΕΙ, φαΐ δέν οὶ ὅς Δ1115 Βρξήιοι, Ἰάδοσις 

ἐλ νοχ, ἡπδῖη ὃς Επήταίηιι5 ἀρηοίοιξ, ργῸ Ῥρξ νιον» χυοὰ νυ]ρο 

ἢὶς Ἰορίξαν, τοροπεηάα νιἀδέαγ, “ΒεμοΚ Δπΐοῃ ἃ ἘΠΟΔΠΙΒ φιλῇ 8- 
, Ῥοίζαξαϑ 
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Ῥοϊδέξας ἱρίοτιιιη Ππσυα ἀϊέζος, φιοά, οὐππλ ΕΟ ΠΟΓΠΤῚ Ῥαΐξογες 
Οἰτπι πἰξηξ, ἀὉ 115 ἀείοινογιπέ, τείεγέ ϑέγαδο 10. 6ὅ. Νέες 41 ΠΠπηῖ- 
114 46 σεηξί8 οὐἱρίπε (γδᾶτε [{Π|Π|18 110. 2.3. ἀεὶ ποιηΐπα ἕαγηβη ἀπ. 
(δηξίδης, [πορηϊς ὅς ΒΕ ματα Οὐεπέδ!5, ἃ Ἀπεριο Τἀγοπξαπῆς, 
πΐχιε, (Οὐ σογαπι οοΐοηΐ5 οσοπραίᾳ οἰϊ, παπάς ασηα Ογαοῖά, 
ἀϊέϊα εἴς : Ογοῖα χυϊάοιη Αἷρ ἸΏοΟ]15 Ογδοῖβ ; Μάσηά γεῸ πο γθτὶ 
ἐρεύξι: Οτδοῖα ὑγοριῖς ἀϊώϊα;, (εἀ τερεέξι! (σταοάγατη πρδι απ, 
(ὃ φυΐδιι5 πτηξ Οαπη, ΝΔΡΟΙΙς, ἄγρι) ῃὶς 1Ππ1 μὲν τε υιδπη [{4- 
Τίσι ἐρατγίαγιπι : υἱάθ ΑἸεχ. Ὁ ΑΙθκ. (σε ἤτον. Γιπσδηϊάγη ὅς Βυμες. 
ἘΠῚ Πε4114771 γΗ:ΉΟΥ 67,2 ϑίΓαΌΟ ἀρρε δῖ, εἰπα6 [1185 ΠΟΠλ6Π Ρείπιο, 
ὃς Ργόργῖε σοηνεηιῆς τείζαΐαγ : νιάε τη νεγί. 77. ᾿ 

Υ. 364. Κᾶϊϑεν δ᾽ ἐς Βορξίω 1 Α [ιουςορεΐτα ῥγοπιοηίοσῖο, αν 
4100 γαρίππη σοίογε ἤς ἀϊόζο, Βογδαῖη νογία 5 ὁσουγγιε ργοπηοηίογι-, 
ἘΠῚ Ζ ρῥγγῖμρι γοσαίπη ( υοά της ἴῃ Οταοίατη Ζερθγγης {ρῖγε). 
ὉΙ 1 Οοτ, τπάς Ερέχορ γυ11 ἀιζεῖ, Ζαίθαςι ἰθριθα5 οἷατι, Εοοτοσ, 
ΤῸΠῚ ἴῃ (στδροῖα τρία σοί ηι. Ἵ 

Ν. 365. ὅσοι «ρροτέξοις ἐτέεοσιν 1 ΟμηῚ ἱΡΗ͂ Τιοογῖ ἴῃ Οτδροῖα ἢ-, 
Εἰ Ὀϊξγιαιη, νοὶ, ταξ 41Π σοϊαηξ, ἐγιξαγίατη ἀϊντἀδηξαν (1 ἐπῖτα {ππξ΄ 
Οτοΐᾳ νεῖ [ρου ἀδποπηπαί!, αὉ Οςοϊἀεηΐαϊ! (στϑοία ἰλίεγε, δ 
ΟὐΠδιιπι ΠπμΠὶ : 41 ΕΠ οπθνη 11, ἃ ΟπϑηιἼ46 ρτομηοηΐογίο Ἐπ-. 
ὕαια δάνετίο, πιποιραί! ; Παϊδιι5 ΑΙ χαὶ Ορηηέϊος δοοεπίςηξ, ἔδη- 
ΠΔΠῚ ΘΟΥΠΓῚ ραγίεΠ1, 8111 αὖ Πάδτη ἀπ πἸηρσιππε) ρΙυτίπη φαϊάθτη 
Τοογος ἘΡΙΘΡγΥῖος ΟχοἰαΥΉ}Ὴ εἰ ποῖκες ςεηΐεηί : φπογαπι ἐαυ!ἀεΠ 
ἐξηξεπέιαπη πθϑης ἀπιρίεὔζογ, οὰπα ἐδπ| δέγαθο τπδαΐαγ, ὃ Ὁ Ενδη- 
{πε φαοάδπι οοϊοηίαπι ἀεάιόξζαπη Γεξεγαί, ΑἸΠ ἴαπῆδη, ἃ 4ι]δι15 εἰς 
ἙΡΠοτις, ἃ δ οογῆς Ἐῤἠοπονμ ας νεῖ Ορηρεῖῖς οὐϊαπάοϑ φίπυπες; 
παογαπι (επέεπξδπι (δαυϊέαῦ ΨΊΓΡΊ 15, ἄστη ΝΑ )γοῖος νοολὲ {εἰ 
ε0: Ὠοίτ6 1 οωγο:, 

Ηἰο 5 ΝΝαγγοϊὴ μοί μουμηξ νιηΐα ἵ,οοΥΐ. 
ἽΝ γγα οπῖτα Ορηηεῖ νιοῖηα ἔα οἰνίί45, Α]4οῖ5 ΟἿ Εἰ ῥαέγια, ἀε σας 
Ἡσοηλ. 11. 8’, νἱἀδ 541π|. ῬΠΠ. χοῦ. (ΠΟΙ ΠΑΥῚ τἀπιθη πο ἹΠσουηπηΟ το 
ἦε ροβηέ 1 (εηΐο πέδας, χποά ᾿ρῇ ΤοοΥ; Οχοία, ἃ φαθὰς Ερέπ' 

χ ΡΥ ἀεάμ!, δ Ἐπικνημιδίων ἄποικοι [αετιηξ, (εἴτα ϑέγαδ,. 
ἢ. ; δ Ερῤξμο)»1 411: Ἰδιξον ργίπτα οὐπιπιιπὶ οτῖσο. Εααίῃϊας. 
ααάεπι Ιραίίοος 1 οογος Λοκρῶν ᾿Οζολῶν ἐποίκες [1Π|6 (δ ηΕ : (εά 
πϊΓοίσιο 1, οογος τη ΟΥοῖα Πξος ταγρῖτεῦ σοηξαηάις, ἄστη πῆς Ὀϊ- 
ΟΠΥΠΙ ἔα υΪαπι οπαγγδηβ, φιοά Γοογεπίες ἢϊ, ἔεγνὶ χαοπάαπη φ ἴῃς 
Οτδοῖα Λοκρῶν, ἀοπηΠί5 ἴῃ ὈΕΠ1ο Δ ίδητίθιις, δουιιπι πχόγεβ οοηίτι-, 
Ὀγανοῦπῖ, ἀεἰπάθ ἀοπηπουαπι γεάποσιτ ἴγαπα πιεεποηξεβ, ΟΠῚ ἐρῇ5. 
ἈΡαρογηί, (Ἔγυος ΠΗ [18 ἀϊοῖέ περὶ τὸς Οζόλαις Λοκροὶς τοὶς ποὺς 

(ἡ Κοιοσοίῳ χόλπῳ τῷ χτὶ τίω Εὔξοιαν. Ψ τε ημάοπι ἃ Εοογας, 
Οζτοίτε, αὶ δὰ Οὐηϊαιιτὰ ΠηιπΊ, οὐ ρίπεπα δούππη δοσευπΐ, απο 
αἰπἄοην ὃ ϑέγαδοηο Παεῖ (Ποῖ πθας 15, ΠΕΘῈΕ Δ[1|8 ΕΠ] ΔπΊ φαεπῖ, 
ἰοϊο (Θεορταρῆης ᾿θαΐα Πα 15 πιοιηίπεῖε; ) (84 ἀπηὶ Ἰπχῖα Επ’ 
δάξᾶπι Πηυτη ᾿ταπι {ξαταϊξ, 14 Οὐγηῖα ποεῖ, Οχοίας ἘΡρτοηθηεῖσι, 
εἰτῖς, οσσαίαμπι οτέιῃ, ΟΠ βπαπι ὠτοπωτάτως ἴῃ αἰ γᾶς 
οἷχ ἰαἴιις [γα ο εγθηϑ. γι 

! Υ. 367. ἐπὶ. 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΜΒΙΓΙ 58. 
Υ. 367. δῆὶ πο’χοῦσιν ΑΛΗΚΟΣ ] “ἰδεῖς αν ῬΡεοϊοπησης πο 

ποηγηϊέ, ΠΕΩΙΕ 15 66 ροίε( αιιε πη ποιηΐπο Γι οσδηΐ ἀοίον διε, φιοά 
{εηίκε νἹ θέμα ΟΥίοἰ 15 ς ΓΙ ΟσΔη118 ΕΠΙΠΊ ἢ ΒογΘΑΙΙ ΓΟΟΓΟΥΙΙΠῚ ἰλΐογο 
4 1Π|ο {τἀξυτξαν, δὲ ΑἸεχ ἈΠορίηιπι ἀρτιη ἃ Γυοογεπῇ αἰ τουπϊπαζ, 
ἐείἴε ϑίγαθοηβ 110. 6 : 411 δἰϊὰπῈ Πηρτιίαγε φαυϊἀάλπι γείογε ἀδ οἴσα- 
αἴ5 ππ5 Ιοοῖ, 4105 1η ἈΠαρίηο ἀργὸ πγιξαϑ 68 Γγδάϊέ, οἰ ἴπ 1. ὁ- 
Ογοηῇ νοοαῖε5 Πηΐ, πο ΓΟΟΓΕΠΙ15 σεῦ ἀργίσις Πί, ἈΠερίπι5 τπΠ|- 
Ὀγοίτις : Ιἄδηη γείεγέ ῬΠη 115 [.. 11. σαρ. 27 : περ ϑίγαθοηϊβ 64 ἀς 
ΤῈ {επίδηξίαιτ ᾿ππρτοῦαΐ ΨΥ 115. . 

Ν. 368. Τὸς 3) εδϑ᾽ ἑξείης Μεταπόντιοι 1 Νοη τεόζο ογάϊπε δηιν 
ΤηρΓΔέ Πα5 Μάρηδὲ (ΓΖ ΟΙΔ5 τγ 65, ΠΔΠῚ ᾿ηξεγ Γιοοτοϑ ὅς Μείδροπέμηι 
Οτοίοῃ ὅς δ θαγι5 ᾿ηίεγροῇία : (ε Πδς 1ξὰ δοϊρίεπάα, χιοά ροίξ 
ΓοοΙΌ5, ἀδίποερε Μεϊαροπέμη), Οτοΐοη, ὥς ϑυθαγὶβ, [ἰσδέ τη ἢἰϑ ἐγῖ- 
διι5 γεσεηίοη 5 ΠΆΠ 115 ὅταο (δγνοίαγ. Μθεαροηέηηε αὨΐεπχ (φαοά 
Μεταπόντιον τοὶ νοσδηΐ) ἃ ῬΥΠ5 σοηάϊίαχῃ ἰογιηΐ ϑίγαθο Π. 
6. ὃς ϑοϊ!ηιι5 οαρ. 8. ὅς ργιηο φαϊάεπι Μέταξον ἃ ςοπαϊΐοτο Λ76- 
ἐάδο ἀϊέξταπη τεΐενε Απεοοῆιις αριιὰ ϑέγαδοπεπι ἀείηάε ἴῃ Μεΐφροῃ- 
Ζ14,2 ὨΠΟΓΏΘΩ πυπξαίαπη : απο 1π4ς Δοοι{{Π (δηεῈ ΘΑ! πηαῆιι5, φιοά 
ἃ Μείλθο; νἱγὶ ποπῆηθ, Μεταζβς ΜεταἝ ϑν7,Θ" υτὸς ἀϊςεγείαγ, ἰη-, 
4 νεγο Γ δίίηι ἡοεαροηεηη [ουτηαγεηΐ, ἤςξ Ὕ δρῶν], Ἡγάγηρηειι, 
 Πυξβ ας Βιχοριετιγι γοσαγιηΐ. 

Υ. 369. ἐὐςεφάνοιο Κοότων ] οι ἐεπΊεγε φἀάϊέιιπι μος Ερῖ- 
ἐπείοη, φιοά ἔδηηδη ριΌργις οὐυϊῥης σοηγοηϊέ, τιγδὲ ἰλητιιπι μετ « 
νυμικῶς. [σεξ εηἴπλ Ηδη. δίερἢδη! ᾿ηξεγργείδείο πο ΟΠΊΩΪΠΟ γε] οῖ- 
ἐπάᾷ ΠῈ, φῇ δος νοῦ φὐὑρφφράζων τεσ τε, δογιῖς γπαρέδης Ἠμμι2- 
ἐξ Ογοίοηῖς ((υτ Θήξζη ἐὐςέφαν 0" ἐο (επῇι ἃ Ῥοείᾳ ἀϊοδέιγ: } 
ΠΉΪΙ ἔλιεη πηαρὶς αυγιά εἴ ΕἸ ΔΈΠ11 (ξηΐεηξία, τέ Δι Παῖς πγὸῖ 
Ῥεου]ατα Ὀιοηγ πι5 ἢος ἐριΠεέο ᾿πηπδέ, αιοά 01]. οἴνε5 ( φιογιιπα 
ἘΠῈ5 Πηΐ πολυθρύλλη]- 16 Μ|10 ) οεἰεῦτες διῃ δία εἤξης, ὃς ἴο.- 
[165 1η ΟἸγΠΊρίοῖ5. Δἰ Πα π [15 ΡΥ ΠΊΠΙΟΙ5. ΘΟΥΟΉΑΥΘΉΣΗΥ ; ΠΑΠῚ ὉΠᾺ 
ΟἸγιηρίδάε, ἐείξε δέγαθοηθ Ὁ. 6. ἱερέετηγ νγὶ χα “πδάϊο νίσεγα 
ΟτηπΕ5 Ογοϊοηϊ δε ΠΙΕΓΕ 5 ππάδ ογΠΠΊ δάλριιπη, Κρφτον μου β" ἔοα.- 
Θ᾽. ἡ άἀλνων Ἑλλίωων «πρῶτ-. {{πτθεπὶ ἤδης αὉ ΑςΠαῖς, ατι- 
ςα Μγίςε!!ο, σοπαϊΐαπῃ ἱπΐεν ΖΕ Ϊαγπ ὃς Νεσίμαπι βανίος, 101- 
ὦεπὶ τεΐεσέ δέγδθο. 

Ν. 371. Λακινιάδιθο δον Ἥρης] 1.,ποΐητάς ἴὰπο ἃ 1, φοΐρηϊο 
Ργοπιοηΐογίο, συοά 150 {ϊ4115 ἃ Ὀγοίοης ἀπἴξ, ἀεποπηπαΐα εἰς, 
ἘΠῚ (επηρίαπα 1Π1 οπάϊτμπγ, ἀοηΐβ ΟἸΠῚ ΟΡ ]επέαπη, τεῖξε ϑέγαθοπθ 
1. 6. ἀε πος ψτγρ. Ζξη. 3. 

αεξοίὴε (6 Πίυκ 1. αοἰρΐα σοηέγά. 
ΜΝ. 372. αωσαρμῆμοιο ] Δ χολὴν νεῖ χόλ( δι]ς, πέ χολόω 2γ 4771 

Φοσομάο, ὃς ἢϊης Ρογ ἔγποορεη νοχ ροεζιοα χώω, αηδα 80Γ, εἰ. πε. 
“σάν. γαίης. πᾶς ἤαο [ονἹβ ᾿γὰ σοηοίξαϊα, νἱ46 αι ἴῃ 
νεγίαπη 374. δῃποΐδΐα. 

Υ. 373. Δειλαίη Σύξαρις 1 5γδαγίῃ πίον ἤπνιος Ογδέμιη ὅς 8)- 
ῥατίη ( ἃ χιο ποπιβξῃ δἀερίᾳ εἰ) αὖ ““οβαὶς ςοπαϊίατη γείεγέ δίγα- 
ὕο, ἃ ΤγαχρηΣ15 ϑο[Ππ15, ἩΓΓΕΠΊΖΙΘ γεγ ΠῚ ; ἢ] εηΐπῃ 1115 ΠἸΠΠ1, εχ 

τὴ ἀξιξ. Αυ οἕε 

θὲ 



ρν 
᾿ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ 5... 

Αὐπτοίεῖ!ς (ππέεηξία, Ῥοϊτέ, ΠΡ. 5. Τοριζίωίοις ᾿Αχαμοὶ ((ιωωκίσαν 
Σύδωριν. Ὑδηΐα ἱπογεπηεηΐα παπο ἀγθεπη σερηῆδ, τ προ θιι5 2 5 
ἐπα ρουαγιέ, ἐγδά!έ δίγαθο : 4Ὰ1 ὅζ αἰτπᾷ ᾿πογεά!δι116 ἔεγε (δ }πηρὶξ, 
ἐγδοεηΐα [οἱ]. ποιτηπι ΠΠΠ14 σοηΐγα Ογοϊοηϊαΐαϑ η δοίδει εὐ χ ηδ. 
ϑεὰ (εἰτοϊέαίεπι πἰπγῖδιτι ᾿Πχαγία σοηίεφιία, (πάδ Ξυξαρίζειν ὃς 
δγῥαγτεῖζα γηθη {4 τὰ Ῥγονευθιαπι αθιεγιηΐ ) 4185 ἸΡί5. Θχίτιο ἔπξ, 
υξ ΠηΠοσῖοι ἐοίϊαπέσγ. Ἐσαοϑ δηϊπι δὰ {Ὀϊατιπ το] ΔΕ]οπ69 (41- 
ἴατε ηἰπτεπειιηξ:: σὰο σοσηϊίο, Οτοίοηϊ ἴδ ΕΌΙΟΙΠΕς 1Π φοῖ ἢ} ργο- 
ἀυχεγαηξ, 4ΠΟΥ 1 σαΠΓ1 Ἐ61 δα (αἰ ἐλοπεῖτυ ᾿ποιϊξαζι οπηηϊα ἔπτ- 

“ Βαγαηέ. Ψιάς Ἐτγαίῃγ. ᾿η ΟμΠ144. Ῥοίζεᾳ σαρίδηπι πγῦεπη Ογοίο- 
ἰδίας, ᾿πιμο Πυπηθ, 461115 οὈτιΠ 6 τείεγε δίγαθο : 8]14πῈ ἀ6- 
1π46 ᾿ατθεπη αὖ Δἰπεηιεηπθιβ ὅς 4|1|5 1πΠ ῬΓΟΡΙΠ4ῸΟ Τσοπαϊξαπη, 
4ι4πὶ ΤΡΗΥΗΣ ἀρρΕΙατιπέ; Βοπηάπος ἑληάσθη,, ὙΓΠΌΓΙ15 δε Ε15, 
οοἴοποβ ἐο τα δ, Οορέφίζηο ἀτῦειν πυήοιραῆξ, 

Ν. 374: Μίωαμένες ἑαῦρ᾽ αἀσων 1 ()υάπγ ΕΧΙΕΙ οδαίαπι ἢϊς Ἰη- 
Ὠμλέ ὈΙΟΠΥ 15, ἀππὶ εο5 ζουθ υαίάρ ἐγαέο ρεγιπδ τηἄοαξ, ἤος 
νοίζεα Πιθγιοίοης ἄς διγοία Οἱ γπηρισογιπι ργαπηϊοσιισι σαριἀϊέδέο, 
ΥἹΧ (λ{15 σοηΐζαί, Νίαγγδέ νεῖο Ἐπ δ 15 605 τοὶ ἐν γαῷ ἀναϑήμω- 
Ἵ«. ἀοηα ον! ΟἸγπιρίο ἀδάϊολέα, ἀιγιρυμδ : φαδς ἢΙς ᾿Αλφει γέξοι 
νοσδηΐαν, φιο ἴον! ΟΙΥΠΊΡΙ: τε ρ πὶ ροΠπέαπι εἴτεξ τη ΟἸΥΠΊρΙΑ, 
4υα ὃς Ρια, ΕΠ 5 ατϑθ, φασὶ ΑἸρίπεὶις Ηαντι5 Αἰ : ατοιϊ Ο- 
Ἰγηηρίδ᾽ ποιπθη τροπέμαπι ἔεγαπέ αὉ ΟΙγ προ πιοηΐε νΊοῖηο, ὙΠ είς 
ἔλ!οο ΟἸγηιρο σορποηηηὶ, νἀ ϑέγαδ. Ὁ. 8. Ηδο φυϊάθηγ σοπγ- 
τηοῦ!ππηα νιἀδέιν ἱπέεγρυεέδείο, 1 χὰ ΠΊΕ] ογὶς μΠ του Πάθ ἢγ- 
τηθέ, Ἐεσερέια5 ἕατηεη εἰζ, (υοά πο τποάο Ἐπξαίῃπις5, νο- 
ΓᾺΠῚ ὅς δίερῃδηι8 αἴξ πόλεων, ὅς 411} (γδάτιηξ) δος οὐσομίο γος 
ἐο:, δ γϑαγ τη ἕμγς ΤΩ ΟΥΊΣΗΥ ἀη8, σε δογηιΐγοηη ρίμ(7μ471 ἀθηηι σο- 
ἐδγθηξ: 1άχηθ Θυ6Ή278 ομηλ αὖ ῥόγο [γυης βαργῖς σαί: ὈΥῚΡ10 γε 
ἐδγηρίμηι σΟΉ Ηρ ΥοΣ, πὲς ἐαηΔ6η ἀοηείηης ἃ ὑουδογῖϑης ἐφ ρενα- 
γϑὲ ς οι ὍΕγΟ αα βογτί!ς ῥφεγῖς {ἐρμίογμηι σοΉ μσοΥρέ, ἐπα ἦ6- 
77117,1, ὙΠ0Ή767,11 ῬΑΓΟΥΉΣ ὉδηρΥάεζοηο, αὐ[ζηογει. Ἡϊης ἴονγε 
Ἰγδίο, ᾿η ροι πη} Παχυγίδ τη δο5 γι ἐεγπέ, 4417 ῬΓΟΧΙΠΊΑπΥ,. 
ξΠΠ|8 ἜΧΕΙ σοφία ἀρὰ οἴπηες οοηξαί. Οὐγδουίαπ) ἀδαμιο ποθ 
ὀϊόξαηι, 40 Ἐγαίσιο ἰῇ ΟΠ Πδ. ἃ ϑέερδαπο γεοϊέδέιιν. 

Εὔσεωμον Ξυξαεῖτα, πανόϊδοίμων σὺ ἃ αἰεὶ, 
Ἔν ϑαλίησι ϑεῶν τρῶν γώ. εἶεν ξύντων᾽ 
Εὐτ᾽ ἂν δὴ πρότερον ϑνητὸν ϑειοῖο σοί ζ» 
Τίιυΐχῳ σοι πόλεμί()- 2 χὸ ἐμφύλιθ᾽. «σις ἥξει. 

Οὐιοά ἢ Τονὶ5 Ἰγαπὶ ἤᾶς ἀξ σδαία σοπηπιοΐαχ Ἔχ Εππ 50 ϑΑγ 15 δέ- 
ἐιΠ16 ᾿ηππδέ Ῥιοηγή5, νεγίας ἢϊο ὨΪΠΠ δά ἱπάϊοαξ, αλλ δὸς 
ΟΙἸπΊ 1η᾿ ΟἸΠΊΡΙΟΙ5 [πῶ 5 ΡΓῸ ῬΓΔΟΠΉ15 101 ργοροπέιβ, παρτα πιοάμιη 
(Πος εἰς, (πηηλο “τ 410} οοηΐεπα!δ, ᾿ηΐαπα πυφάδηη ἰΔιι 5 σαρι- 
θῖηε ; δὰ ἐχοια]: γεγο σαινίαπ ἢ1Π1] ρεγεῖπεῖ, ΟἸγπΊρια δα ΑἸρἤθιιπι 
σεἰε γέ (1868 ΠΟ ΗΠ πΊαπῚ ; 

ρῥεης ββ4α)ο ποις Οἰγγηρέσο, ϑεηθο. 1 ΤἬγεῖ. 

Υ. 375. Ξαυγὶτα 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΓΙΙΒ. 
.375- Ξαυνίτω δι 62) τοῖσι] Α τπᾶρηα Οτάοῖα δὰ πλϑάϊξονγα- 

Ῥξοβ Π021186 ῬΡοριυιοβ ἀἸἰργθαϊταν : 4ὰ] Πσεξ ρΙαγα5 εἤξηΐ, ἐπ25 ἴλης 
{ΠΊ βεπίεβ αἵ τε 415 1Ππη|γογεβ, ποπηϊηδί, ϑαγηΠ]Έ65 ἹΓΕΘΊΘΠΙΙ 
ὥς ἱπίεγηεοίηα στ ἘΟΠΊ4η15 ἀπ οδέίοηθ, ὃς Μαγίος ϑοςῖδῇ Ὀε]]ο 
(φιοά ὃ. Μαγποιπὶ νοσδηξ}) ΠΟΙ αίος. Νά [,. ΕἸογ. ΠΌ. 3. ο,18. 
ὅς διγδΌ. 0. 5. 5. 47)71165 ἃ ϑίΓΑθΟΠο Σ αν ὶ ται γοσδηΐαγ, ἃ δίθρῆδηο 
δι 41115 γα οἶδ, ἘΠῚ ἢῖς δῦ απόζογο, Σαυνίτω: 14 ῬΠΠΙῸ5 110. 3. 
(ὯΡ. 12. ΟΥροῖ ϑαημηϊέά: ἀΐχεγθ. 

Υ. 376. Καὶ Μαρσῶν διὰ φόλα] Ἰαγῇ ἴοηρε ἃ πιαρσηα σγδοῖα 
ΠΕ, ῥγορε ΑἸθατη (ς 1]. ὃς ΓΔ τεγπηπος, ῬΙη. Ὁ. 3. σὰρ. 10. 
(Ἰἄάεο εγγαὲ Επήϊαῖῃτις, 41 Οδ᾽αθ γι ὃς Ταρυ σΊθι15 Θ05 σοπη΄οΓΠΊ1- 
Πο5 Ραΐϊ41) Πΐς ἐπὶπὶ ἀἸρστεῆϊο δι ἃ τηδγτπη15 δ πε ζουγαη6 4, 
αἰ πηούο ἀϊόϊιπι. Ἐοτταίϊε ϑυὲὶ φόλω νοςαῖ, χμοα νεηβφίίοης 
ὥς συγῇι ΘΧεΓΟΙ ΑΙ {ΟἹ εγοηΐ, συοά δου ἴειγα Ἰῃ ΑΡεηΠίηΟ ἢ- 
(Δ [εὐὶς αιιπήαστείῖ - πηής Ηογ. Οὐ. 1. 

δ61: ὙΠ: ἐογοίος άγ[ης ἀΡοΥ ῥίαρά:. 
ἸΤάξος δ᾽ αλὸς ἔγγυϑι κα ἢ] Α Μεάιζεγγαπεῖς δὦ πΊΔυ ΕΠΙτΊα ὃς 

ΤΩΔΡΏ. (ΥΆ ΟΙ25 ΟΥ̓ΑῚ πιοῦο γε ζαπη, ΠΟ τονεγταγ : Ὁ] ἀ6- 
Του θεηάα γείτδξ πρὸς ᾿ποϊγία, πα ατγϑοῖς Τάρας, [.Δ{1Π15 γέγὸ 
Ταγεγιέπηι ( οἱ ᾿Αχράγας “ΑσγΊσεη 17} αἸοϊταγ. δ Π ΔΠΕΙνὰ δὰ" 
ἴεγη Πυ]ι5 Γογπηδς πίοι Πηὰ Πιῃῖ, τξ ποΐλε Ἐπ ϊαΐῃι18: ἢς ΥὙἹγρ. 

, “γάμης ρίηο. ἄσγαρσα: φῦ 
Ἐςπηηἰπιπὶ ρίαν ἰωδ δά γοσεπὶ Τάρᾳς ΠΟ ΠΙΠ Ρεῦ ϑυηέπεπη 
τείουτι ροίείξ, τξ [01]. πύλες {ΙΓ Πρσαΐαγ. 

ν. 377. Ἣν πόϊ ᾿Αμυχλαίων 1 ΟὨτη ἴλπη ““γηγοία χαδτι 1.4- 
σοααγηο}} 1. “οογΐα υτθο5 {πεγηῖ, “4ηηγοίαος Ῥεγ δυπεοάοςἤξη ΡΓῸ 
αυϊδυίν!5 1] ἀοορίδης ροηϊῦ, ἀεϊηάε μεν Μείαίερπη ῥγὸ 1,φοδάα- 
γ10)111:. ΤατΕπί!ΠΊ Θη1πὶ ἃ [δοοφγηοη!5 αυϊδαίάαῃ), 4105 
Τπαρϑενίας γοσατιηΐ, Οσσιραῖιπιλ ἐετπιηΐῖ, 481 Εχ ργοπηίσιο 7αγα- 
ΠῸΠῚ ΟἸΠΠῚ [ρα μ]Π|5 φυϊδαΐν!5. σοπου δ᾽τπ ηδΕ1 {πήΐ, ἀπ ΥἹΓΙ Ρ[6- 
τας γοΐο οὔδίϊ τι: Μεῆξηθς ορραρπαίίοπε ὅτι τεπεγοπίηγ : Υἱάς 
7.1. πὉ..3. ΗΙ, ἔδιῃι οὐ φρεπειῖς ποίαπῃ ρυάογε αῇρζϊι, ἴδα (αξ 
τείεγι Αγ οἵεϊες ῬοΟΙ. Ὁ. 5.) οὗ ἐδάϊποπεηι πιοΐαπη, αὐ σ6- 
ἄἤεγε οοδόϊι, ἄποε ῬΒδαηίῃο Ταγεηΐππι ργοίεζει (ἃ Ταγδηΐε 4πο- 
ἄλτο, οἱ ἀϊοίταγ, «απίεα οοπάϊξιπη,; ὨγθΕΠΊ Υἱ σερεῦηΐ, ξαπηαας 
Παδιξαγαπΐ. ἜΧΡΌ Π5 γείεγθι5 ἸΠ00115 : σά δίγαῦ. 1.6. ὃς }ἴτιη, 
1|0..3. πολίζειν Ἰρίεαν ποπ ἢὶς Πρηϊβοαέ ἰρία πησσηΐα ἔσπετε, δᾶ 

ἘΠῚ δηΐοα οοπάϊία {περαπξ, (δὰ οἰκίζειν, ἤουξ αν “Αγ οξοἰ6 πειρ- 
ϑενίαι ἀϊοιπίαν Τάρον]θ- οἱκίςοι. Ττεηξίηδε [01]. φο]οηΐδς ἀεάα- 
ἔζογεβ, ὅς σερεῖς, (;ξ ὙΊΡΡΊΠΔηᾷ ΡῃγΑΠ αΐάγ) ποη πησσηϊαπη, δοϑια 
ἄξονος; που Ὀιοηγἤπ5 τρίς Ταγεπέιπὶ ἔογεὶ ΜΜάγέθ, ἴος εἴ, 
ΔΙΓΠΟΓΌΠΊ Υἱ, ΔὉ ἢΠΙ5 Οσοαραίμπ) 1ηάιςδέ, 
ΟΝ, 478. Ἑξείης σ᾽ δὴ τῦϊσι] Ιαργσία (ἃ ιά ᾿Αργέφης νεπξως 
᾿Ιώπυξ εἴίατα ἀϊέτιβ, φιοά εχ ἢας τερσίοης 1η (στδροιδπη {ρΙγαγεῖ) 
ΔΙ σααπόο ἰαΐς Ππιπηϊταγ, αὖ πη πιοάο ΑΡραΠ δη, γεγαπὶ ὃς (α]4- 
δγίδπι ὃς ϑαϊεπίίπος οοπηργεμεπόαϊ, ππάδ ργοπιοηίογιπη 84[Ἐπἴ1- 
ὨῸΠῚ Παῤγρίηηι οἴϊαπι γοραξαν, Ῥιοΐ, {{6,.3. Αἰ σαληθο παν Ῥὲν 

ΡΌ114 



94 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΙ 8. 
Αρυΐα (οἷα, σα)ὰς ορριάιιπι Βαγ1Ππ1, ἐείτε ῬΙΠπῖο, Πῤγχ μη ἀϊ- 
ἔζιμη, αἷο Ιαῤγσε Ὁσ (411 ΠΠΟ : ἃ πο ὃς τερτοηθιη 1ρίαπι 14ρχγ61- 
“η1 ἀϊέξαι (δεπηΐ, οὐπὶ σοἱοπίατη Ογεέεηπιπ εοὸ ἀεάπχογιξ, ἴ6- 
ἴτε δίγαθοπε Ὁ. 6. Ἐξ ποὺ φυϊάετῃ {επί [ὰρυρία ἃ Ὀιοην Πο Πὶς 
{ὰππταγ, σππὶ ἃ Οαἰαῦτα ΟΠ Πηρσυδέμγ, ρῥτὸ τορίοπε [01]. ἃ Τα- 
τεηΐο ὃς Βγυππάμπο Ἡγγίαπα πἰχῃς δχέθεηΐα, ππινεγππι ἃ ΓΔΕ ΠΙ5 
“ρμία παποαραΐα : . σα} 5 Ρατίεπι τπχία Ηγγατη ὃς σαύραημπι 
τηοηΐθῃ ἸΠσΟΙ πεγαης 401 (σγᾶσοῖς 1) 4η7112 ἀἸώςι, ραγέεμη δἰίδγαια 
τπέεν Αυβάμπη Ππνιαηι ὃς Βυαπάππιπι 411 Ογσοῖς Ρ μσοΣ1, [,4- 
ἐϊη1ς νετὸ ( {εἴτε Ρ]ηῖο 1. 2. σαρ. 11. ὃζ ϑέγαῦ. Ὁ. 6.) Ρεάϊομι 
φρρείίαεῖ. Οαἰαύγϊς γεῦο πογηξη Πίῖς, αξ ἃ ῬΙπΙο ὅς 4115, ρεηΐπ- 
{υἰ (ἰθυτξαν ᾿ηέεγ Ταγεπειηιπγ ἤπππιὶ ὅς ἸοπταπΊ πλαγῈ Ἱποί [85 
(Μεἤαρίς ἃ Μοῇαρο ἄπος οἱϊπι οἰαπι ἀϊόξα) πα Οαίαῦτγος 
ῬγΓορτῖα ἀϊέξος, ὃς 8. φίργεϊηος ΤαρΥ σῖο ργοπιοπίουο ρσοχίπιοβ, Οδὶ 
ΘΑΙΕΠΕΙΠΙ σαγηρί, σοπιρὶεζξιίαγ. Ησο ρορυΐϊογαπι μβογαπη ἀἰνίΠο 
Δραᾷ Ρίοϊθηηδιιπὶ [10.. 3. σαρ. 1. δΒαδείαγ, σὰ ϑέγαθο 4|Π| 4116 1π 
Ῥἰεγιίψαα. σοπίεπεμπἑέ. ὈῬ]Ιππι5 σαϊἀοπι ὃς ΘΟ ΠΠπ|5 σι ἢ] 1η τα- 
{415 σοποογάφῃηξ, [δ 1Ιῃ 60 εὔγασε νιἀεπέαγ, παρά, σοπίγα 4110- 
ΓΠΠῚ διζζονιαΐθηη, οτοθεῖαηὲλ δαπάθπν στ Οαίαύγτία ίεα ΜΜ6|: 
{ἀρί4 ἰλοϊαηξ, ἡπ4Π} 411 ργὸ “ρμίϊᾳ ρατίς μαδεπέ 4πᾶπι Ἱποο- 
Τππὲ πος τρίε Ρ]ηῖς Ροαάϊομίος νοσαΐ, πόδ κετίων» ὃς ποιδέκλες 
κϑηῦσι, ϑίγαθ, 0. 6., ες τηΐπα5 ἃ οδέεγιβ ἀπδηης δίγαθο, ἀπΠῚ 
Ταργσίθ πούηθη Με[αρία θα ΜΜείαρία (ρτο {πὰ νόος σουπρέα 
Ἐπ αΐμπις Μεσαπυρίαν ἰιαδεῦ) που εἰὰξ ρεπιηξι!α ῃ απ ΟΑἰαθυα, 
ῬΓΟΡΓΙ τ. ἔποιξ. Γοπρε γετο ᾿ηδ]οῦ εἰς ΟΥΕΪΙ εὐροῦ, αἱ πΕθιι- 
Ια πᾶς ταηΐαβ ἰδηθῦγας οἥπιάεγπηΐξ, τι [4ργρτα»:, δ αἰϑηέτηάηι, Ροητς 
οϑεῖα), ΜΜεβαρίαηι, ρπίέαηνι, Οαἰαύγιαμι ϑγποηγπια 6ΠῈ {Ἐαξυδΐ, 
ΡΙῸ Ῥεμῃιπίθϊα πιοήο ἀείοσιρία. [1ςεΐ δπίπι ἐδ νείεγιιι5 1115, ὅς 
Ῥαγίπη ΟὗὐἰοΙείῖ58, (σγαοογπ ποπηηΐθιι5, ΜΠ ρτα, ῬΟμΟΘΕΙ, 
[αῤγσία, Ῥαταπι ἀρ διέζογεβ οοηνοηϊαί, ἀπὰς 4|16118 ΠΟΙΠΪΠΙΠῚ 
ΠΟΠίΠΠ0 οΥΐα : Πο]ο απεη ναίει “ρπίλαηι Ἰηΐγα ῬῬΕΠΙΠΙΪΔΙτῚ 
πΐδν {ταΐαϊε : παῖ ἀθ Ὠοπηϊηϊδιι5 ἈοΠπΊδηΐ5 αΠέλί5, “ρπμϊέα, 64- 
ἰαύγζα, ὃς δαίρημείμῖς, ἀρι οπιπεβ σοηγνεηϊξ,. ρεπηϊη[ηίαηη (1. ἃ 
Οαἰαύγης, ἃς 8 αἰεγιξῖγεῖς ΟἿ, ΕΧχίγτα οαπὶ ἃ Βγπηάπῇο δά (σαγρα- 
Π1ΠῚ πηοπίθπι “ἠῤρηίταηηι ἐχίεηήι. [έὰ δίγαθο ἀε ρεπίπία]α Ιοσιθηϑ, 
(σγϑοῖβ μα ρ14 ἀϊόξα, οἱ δι’ ὀπειχώδειοι τὸ μὲν τι Ξϑηεντῖνες χαλδσι 
τὸ αἰεὶ τίω) ἄκραν τίω) Ια πυγίὰν, τὸ δὲ Κόηαβρός ὃς Ῥαπῖο μοί ἐς 
ΓΕΡΊΟΠΘ Ρεηϊη 1155 111 ριοχιπγας τη 464 ΠλΔΌΠΠ ὃς Ῥεμοθῦ! (σγαοῖς 
αἰ, οἱ αν ἐπιχώειοι πᾶ τίυὶ ἢ τοῦ Κϑλαξρὰς᾿Απελίαν κδηδσι 
δῖ ῬΙΟΙ. "δ. 3. ζ4ρ. 1. ὃς ῬΙΙη. 10. 2. σὰρ. 11. “Αρμίϊα αὐΐεπλ ἀἴ- 
ἐϊὰ νοις απαῇ ὑπο ία αργίσα, (ἔχη δηῖπι σαίον (οἰ471.) τι [[ἀ- 
ἴα ΘΟΔΠ σοῦ ἴῃ ατγ. ἃς ϑαϊπηαῆμβ 1 Ρ]Ιη. ἐχεῖο. 

ν΄. τ70. μέσφ᾽ Ὕρίοιο] ας ργοοιάήυθίο εἰ δα υτὸς φαδπι Ηδ- 
τούοειβ Ὑρέζω νασαΐ, ὅς 1π [ἀργσίᾳ ἃ Ογείεη δι σοηαϊαπα γοίογί : 
600 ΠΟλπῈ Ὑῤγγώος ααΐ ΚΟΥ ΘΕ. αὉ 60 πίε! Πρὶ δίγαθο. Ορίηᾶ- 
ταν, 1τη66 1 Ἔγγόγεπὶ ἀπόξις σαοά Οαίαδγλαηε αὉ δὸ ρυζαγι, δίγας- 
ὈΘη 5 ἸρΠιι8 τοτο, Ἰαργρίαηλ γοςαγι, Ἰθθοαμο ἰτεϊῖο πθοῦο " ἦν 

ΓΕ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΓΙ, 5. 

ἰλογία Ὕοἰω αιδτεγεῖ: οὐπὶ 16 ἤοσ. ποπηΐπθ “ῤμ λα) πιοίοί. 
 φ γα σηῖ5 {ἘπίοΠεϊ2 ογΓΟΓΕΠῚ " ΔΙ απο {θ6Πδ (δηῆξ (αίαιθοηιις, 

ΕΥΓΟΓΙ5 ἕδπΊδΠ ἀπίατη ΠΟΠ ἀρργοποηίέ : πος τοαὶ ᾿ρίαπΊ, χιοά 
αἰππέ, σὰ τεςρτέ. 

Υ. 381: Πόν]ον ἐς ἐϊχίπορον ᾿Αχυλήϊον] “«4{ι]εΐα Ολγπουθτη 
εξ, ῬΙτη. 118. 3. σἀΡ. 18. ὃς ΡίΟΙ. 110..3. σὯρ. 1. 1η Ιηξπιο ἢ- 

πι5 Αἀτίδίιοι γεοεῆϊι, οἱ] νἹοί πιιτὶ ΤΥ 6, ΠοΠηῚ1115 νας 9 Τε- 
γέοραγ ἴῃ ΤΠ τας ὅζ (αγηογιπη σοπῆηϊο, πηδθ 15 Αὐγία' μυχὸς 401 
ῬΙπίο ἤπιι5 ΤΕΥρο[ Ἴη1:5, Του πο ὃς ϑέερῃαπο ᾿ΑχυλήϊΘ", φιλῇ 
Μφη]οτοη 12, ἀϊοϊξαγ : 4ιεηγ ΠπιιπΊ νοτίας βεζῖ] ΑαγΙΔΕΙσιιπη π14- 
τ δἰπγπηαέ Δυιόζον ἃ (άγρᾶπο ρισπιοπίογίο υδἱ Ηγυίαπι ττὸς 

ἡ Πία; πη δὰ (σαγραηιπὶ πΐχιε τγείξᾳ δά ϑερίεηίεοησθπη ἔδγίαγ, 
ἢ ἰπ6ε νεὸ υἵαιε δὴ ὉΪΠΠΊΙΠῚ τεσεῆπιπη δά οσολίτη οἰ νιιπλ. [ία 
40 Ἀρυ]ὰ δὰ αἰ επγιπι Αἀτίδειοϊ ἤηιι5 γεσοῆϊιπι, ἐγαηπέ φυόξοτ, 

 ῬΙσΕΠΙΙΠΊ, ὅς 1145 Ἰηξογ]εζας {4112 τερίοπεβ, ἔγδηΠ]θη5, πῇ ἀρυά 
ἢ Οἴάοος ΤΏ]ΠῚ15 σε εὐ 68 : Π(Δ]ΠΠ4Π ταιηθη, «α ΑΟΓΙΔΈΕΙΟΙ ΠΊΑΓΙ5 ΟΥ̓Δ, 
υἵσαε τἀ Ψεπείίαπι ὃς ὕδγηοβ ργοάιοῖξ, νἱάς νοῦ, 388. φιδιην!ς 

ἢ δηΙπη γε Ππηἶς Πε σιοά «ἤξειέ ϑίγαδο 10. 4. Ὑεποίία ἱηοοίας ἃ 
Ψεπεί!5 (σ41115 Οὐεδηὶ Δοοο 5. οὐ πηος, γοσθρέας ἑαπηεη Πηΐξ δος 
Ὁ Ἡεπεί!5 Ραρῃϊασοηίδιι5,ἄτιος Απίεποτγε, οο ἀεάδιίξξος ΠΗΠΠῸ - Ιεο 
605 ἃ (541115 ἀπ Πρσυε ἁπέξζογ, ὅς ἱπέεν ΤΕ] σο5 ρορυ]οστεσθηίδε. 

 Υ.384. Κᾶϑεν σ᾽ εἰς οὐγεὸὶς 1 ϑῖπιις ΑὐγΙΔΕΙΟΙ αὐδίσλεν ῥτοίε- 
αιϊίαν (εοππάμπι [ἰτοτ5 ἤσχιπ : απο αχυϊάεπι τξ δ Αρυ]α 

ἢ Δ ὉΠ ΠΊ "ΠῚ τεςοῆπιπη, δ Ααῃεῖα ὃς Τεγρεῖς, δὰ Οὐςοδίππη 
Ἰ αἰξινιιπὶ ῥγοίεπαϊειν ἢ 104 Πίπς δὰ ΓἸΡυγηίαπι ὅς Πλαἰπηδίίαπν δὰ 
ἡ Ομ δ δεγπαπΊ γεβοίμ ταν. 

ἡ Υ. 386. “Ὑλλείων χϑύνα πᾶ] Ηνἰἀονη μδης τοριοπθμη (ομ]ας 
ἢ πεσια Ῥίο]επηδσιι5 ΠΟ] Π6 δίγαθο πγεπγηι[) εχ Αροϊοάογο ἄε- 
ἡ ἰοπδιὲ Ἐπ ταΐῃπι5, φαοά ΠΕ ρεηϊηίαϊα οἰγουτα Ῥεϊοροπηείο φημα- 
ἡ Πἰ5, 15 Γηδρηδβ οἰναΐεβ σοηίίηοη8. ϑεά π|}114 ἐαηΐα ρεβηϊηῇηα εἰς 
ἴπ ἰοίο ἤος τγαζξι. ἘδπΊ. δὰ 11διιγηῖας ὅς ΓΑΙ ΠΊδεῖ5. οοηβηία, 
ἰπΐεν ϑοαγάοπαπη ὥς ϑαΐοπας, {ϊαίιϊς ῬΠηΐας ΠΌ. 3. ΟΡ. 23. 411.- 

ἡ δἰει ΦΠ]Ο ΠΙΠΟΓΕ ΕΔΠῚ ΟἰΓΟΙ ΠΟΙ Ῥεη5, 4111 ἴδεη ΠΙΠΊΪΙ5 εἰ : 
᾿ ΡΥΘΗΔΟΏΣΟΥΖΗ7)1, ἸΠΠ11Έ, 1) 1ογηοα1 5, τοδὶ, ἩΣ «11 οοἰμηέ, ρορῆη μία 

Πλγ115, οἱγομτ ΟΜ ῥα[ηι). 
.387. Βελιμέων τ᾿ ἐκ]εὰς) Νοη Δ]11ος5 πές ΠΠρεγα ροίΐείξ, φιδαι 

ὅν. ᾿ 
δ ἃ 
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9οὅό 
“ΟΥ̓ 385. ρλυοικίωὶ «ἰεὶ χέρσον] Πίγγτάοηι, αι Ῥίοίε πρὸ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΙΙ 9. 

Αἷτὶς ΓΙὈυτπίδηι ὃς Πα πιδίιαπγ σοπρτοπεπαϊξ, ὅς ἃ ΘΓ θΟΠΕ 
{τα Πλαϊπγαξίαιαι οχίθηδιξαν «δ ΔοΙΟσδγδαΠΙΟ5 τηοηΐες ὃς ἘΡΙΓΙ 
Ππία, ρῖο δας υἱδμπηα (οι ρατΐθ ἔατηῖε ὨΙΟΉΥ Π5 α.1258 Ἱπξεῦ 
Τλλϊ πιαΐϊιδ πὶ ὃς Αογοσούδαηία Πία οἱτ, χυος ροϊζχαδηι Μαςεάοηϊδ 
ταρίδας ρατυΐε, πιῦ Μαοράοηϊαρ ποπηης σοπηρτεπεηία εἴς, Πσεξ δ 
ΠΙγτίοῖς σεπίιθας οοἰεγείαγ, ἕεξζα ϑέγαθοπε [1.. 7. πεν 4145 Βα 
[τοηδ5 ὃς ΤΑπΙαπτ ἂὉ εοὸ πυϊηεγαηΐαγ, ὙΙ646 1η νεγί. 97. Ἢ 

Ν. 380. Κεραύνια] Μοπέες ἣϊ 4αϊ 411Π|5 (δγ φηρι:2, 8115 “16γ0- 
σογαμηξὶ ἀἰότι ΠΙγυΙά5 ραγίεπη Μασεάοηϊας δἀάϊέαηι αὉ Ἐριτο ἐϊ- 
{ξεγπιίηαηξ: 221 ογα σῤῥίάμμι ΟΥϊομη, ἃ Οοἰἱοίὲς σοπ λει 1:48 
Ζητεΐμι ἘΡΙγῖ, γηοηξος Αογοσογαηηῖα, ῬΙιη. Πδ. 3. σάρ. 23. Ποῦ 
γεῖῸ ποηξη ἰογΕ ΓΙ {πηξ ἃ κεεαᾳυγὸς Κιίρηεη, χαλῇ ἐμίηητης 
ἑβέῤμς οὐηοχηῖ, ας ὅς Ῥυγδηᾶοος ἀϊέξζος ασαι αϊαπης Σ΄ 

----ΟΑΟ᾿ντμηφηθ {Π| 2105 : ἕν, 
ο Εμίριΐηᾷ νιοηέοσ. ἘἨουδέ. Ὁ.... Οὐ. δι: 

Μ. 390. Κᾶνον δ᾽ ὧν «αἰεὶ κόλπον  Οἴτοα ἤπια ΙοηΐαπΊ, {δ 
Αὐνιδέιοι τηϊταπι (νά. 1η νοῦ, 94.) ἀρὰ ΠΙγγίσδ σεηΐεπῃ, 4 
Βϑίγαθο ᾿ΕΓχελίος νοσαΐ, εοίχας ἱπΐεγ ΑΡο!]οηϊαιτι ὅς (Εγλα 
πιοηΐες ἰοσαί, ἐδ φυΐθιι5 Εποδηι15 ΠὉ, 3. Ἵ 

: ῬΟΊ2126 ΡΥΣΓΤΟ δι Ε, 
Ἐροίοί τα τον βῇ ἐοβηξος ἤρου Ο φάη, Ἵ 

"Ἔγ χέλις Θη1πὶ ΔΠρῚ1Π4πΊ ΠρηΙΠοαί, 4185 
---- τ ιοησα οοσήδέα οοἰμδγ ες 

ἘΔΌΙ]4 φυΐεηυ ἢ ἐς Οαώριὶ ὃς ΗδΥΊΜΟΏΙ ὉΧΟΥῚ5 ἐππΠΊ]0 1 
ΠΙγτιάς οοπίρεξξο, πἴχας τη οἵα Πα ἴπ (ξγρεπέεβ σοηνεγῇϑβ, Εἰ 
Ἐπ δίῃ: ἱεηΐεητα, Πρηϊβοσίῃς δος Ὑμερῖ5. πὰς ργοίεζζοβ, ΟἹ 
τίογεβ πιουεβ ἢϊσ ἐχυϊπδ, ὃς ἴπ θαι αγίεπι ἀςρεπεγδῆξ : ποία 
Ετίατ ροΐζείξ 605 ἱπορεπὶ γἱζατη Πίος ἐρηε, ἔαπααδηπι Δδηϊπηδὶ 
ΒαΠῚ: τερδηξία ὃς ἴῃ σανεγπὶς ἰαἰεπέια. Εογίδῇξ νερὸ ἰαὉ 68 
Πα]5 ἸηγοΪΠοΓΟ τηγίξελτιατι ἀπ Ῥοεΐα, οἱ ίσρε ἰοἰεηΐ, οι 
οαπεσαηΐ. ΕΠ δηϊπὶ Ραμ ίφαξς Ὠοιηϊηπθ, ΟΒ ΠῚ ἰαριἐπεῖα (δᾶ 
γοσδηΐ» ὅς ΠΟηγη6 ΔΙργομγ ἢ, παρείη εἰοχαεηξίας ἄειιτι ἹΠΟῚΣ 
1Δηΐ, ὨΟΠ ΓάγΟ Ἰρίϑῃι {(πρίορεῖαηι ὃς οἰοψηθηγέαηι ἸΏΈΕΙΠΡῈΠΙ 
1 ἰεεγάς 5 οἱοτίθγι οπ ρει ἀδηοΐατε ροΐππε πιδ ποπηηο ( 
γ11 (4αθῃ1 Ργιπγιτη “ξ6γ γι ἐηυΘΏΓΟΥ 7) ρτοάπηέ, 8011Π. 6: 13 
4ιο αυϊάεπλ ποπίεη ἃ χῴζω ογπο ἀεάιποίςαν, ἀπάθ ὃς κόσμι 
γημμμς ς πῇ ἃ ΞΟ Ογίοης ἀεάποι τιλ9, αυοά ῬΗσηΙ 
Ογιθηξαις γεσῖο, Ολάγωι ραίϊγία Παρεαίαν, δἕαυς τπάς, Πέογαδς 
ΟὨΪΓΙΟΓΕ5. ΠΊΟΓΕ5, Ρεῖ ῬΠοβηϊου παν ραξίοπεθ, 1 (σγδροίαπα ῬΕΙ͂ 
πδιΐης. Νοπγης ἩΥ ιοϑδ εἰϊαὰν σμίρηγα 58 σομοίμμίξας ἩΔΔΤῚ 
Ὡρη ΟὈίσανο Πρηϊβοαέας. Ρὲν ἀγαοοπεπὶ ἃ σφδάπηο Τ᾽ μοδῖ5 Ἰηξεῦῖδν 
ἔξαιη, πέεγραβ οἤδγαη Ὀαγθατῖο ἢ ὃ Οταοῖα {Ἐπ Πδ ἐογίης πρὶ 
αἰσλέαν : ααοά νοτο Οιάμηαμη ὃς Η τ ποπίαπι, τοῖα ρεγαριίδία,, ς 
ἃ ΠΙγΡΙ 5 ἐεγπλίηος. ργοξείζος, ὃς 181 τῇ ἐδγρεπίες πιαῖ δ, ὦ ἢ 
{ΠΠῚΉΠΪΟ σοηα!ος5. [εγαηΐ, ἐχπόξ πη, υδὶ 1π πξαπὶ ὀγάπα. Ὡω ἢ 

“ 

, 

ηἰζαν, ὃς ργορία5 '᾿δρῃ!έαληι Ἰασεῦς οὐμπθαι Πέουαταγαπι Ὡς ΟΥ̓ΒΕΠΕΝ 
1 σι 

18. ᾿ ᾿ 

ΦὩἾΝ 



ἘΠΡΣ ΤῊ Ἔ, ΟΠ αμμα, ΟἸΔΙρία, ------- ------.Ἐ -ς----.-- 
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εέγα κι, 
ἰδίωι στα [ἄ  εο9 φοτθνξν -ο ἢ τας 

“δω ΦΞΞΣ ΡΝ δ Ξ πῆς τὰς, 0. 

ΩΝ ζωρῶ ως, ξεως 

3 2, ΣΤ ΞΕ ΟΡ πεν 
ΒΟ Ἢ πος Ὁ ὥξε Ὁ 

ΖΞΗ͂ΣΕ 
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στιν 
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ν 

» 

ΤΩ 
Υ, 

ςς Ρ 

Φιογδανεί ἔχων πνέμα Ἧ 
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5... Ἐ δργελεσ Ἶὰ ὟΝ, ψὲν» ΟΣ ΞΞΕ ᾿νε - 
δον 

ᾷ 

Ὁ 
τῷ 

ἜΝΣἕΤ 
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ἐν εἰν ὙΟῚ Τρ ον 
ε. φῦμι ᾿ τ Ν 

Η ͵ 
᾿ Ξ Σ 

᾿ν Ἄνας : παγσό σεν ἕξ 

ΠΣ 
ἜἼΣΕΣ τ ἘΠ ἜΠΟΣ Ὁ ἐς τὸς ἀα βου .Ω, μὲς γε ρασλας τ ἢ: 

Ἢ - Ἂ- ΓΊΝΗ 
΄ 

ΒΥ ΡΕῚ 

χινμαμτρ, τὸς 

7εγεα Αὐοδβο-: ον “48 ος- 33: 'ῬΜγζτοιιτα 
ΟἿΣ Σ Ἔξω. ᾿δδδύισς ἃ Ἐ Ν 

Υ ΒΞ τεῦ τ σεκορλααξς Τα. νε ΣΟ, Σ  σ μα ο «ἘΣΣ 22. τές ὧν ἐααΣ ο ΞΩΣΞ ἀπ ΞῸ 

- - στ. 

ΠῚ χ- 

“μία; 

ἈΞ τῆξις ὭΣΛΩΡ “νι Ἄρλιοι, [γε ππαος 
ζδνοιλας: { ἤὰ.» κῶν κεῖ...ὕ οὐαιλ ξι,να Ὁ 

Η: Σ εϑίς τος ΡΝ 
ἰγγασόπ ο ἘΞΩ Ὡν ,,. ῖατε ΠΣ αἰ ὠτττο" 

3), ας ὡς ἢ, 

ΜἭΑατο ΤαΡγ οι 
ααὐὰν 

οαῖα ϑίδηνσενα δὰ τὲ ἽΝ Σ » αὐ δε,, 27. ἶ ̓ απ τς ἜΑ ψ) 

ϑδν 
υἩρελονθῃ. «Ἔξ, σι μόνα Οεετισυαι 2: ἀφ! ἀν γέ Ὁ: 
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ὩΣ ῳ 

μα 
Τὰ 

αἷς ᾧ, δ᾿ 
χω". , ἢ 
ἐκ χὰ. 

4 Ὁ ἃ ἐν 
ἵν 
ε ἌΣ 

κὰδ ᾽ κὰ Ὁ9 ἐον κον πὶ κα 
"αὐ: 

δ ἀηθς κ᾿ 

ἀργλμ κβλμιε 
ἌΡΑ τὰ 

(ἢ ἄρ ρε ΘΗΝ κυανον οἱ Ἂν 



ΠΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΙ5. 

ἀἰ(οιρ!πηγ, Ἂς ῥίδμθ ἴῃ θαυθασιοπὶ σοηγεγίαπλ, ποη Ἰποο ποία 
ἴππαι! Ροίείς. , , 

ν.393. ὠπ᾿ Ἰσμΐζωξ)] Α ὙΠεδϊ5 ας Πρ ηποηιις Πανία5 ργδίευ- 
[αϑϊίαγ, ϑο τη. σλρ. 13. 

Ψ. 395. ξρηρέσα ) δύο πέδαι} Ἐρηρέσδα ) Ιοη. ργὸ ξρηρέσιμᾶν χὰ 
εἰσὶ» 31. Ρίαγ., ργδί. ρα ἃ νεῦῦο ἐρείδω" ἢῖ δαΐεπι ἃ 33 ρου. Πππρ. 
 ἤρειςοι!, ὃς τἀάϊεα γεἀιρΠορίίοηθ Δίτοα ἐφήράςουι, Ὡγμξζαΐο σ᾽ Ἰῃ δῶ» 
πὴ σέφροσαι πεφρόσα). Ἐλθιΐίατη Παης ἧς ἄπαις ῥβίγ5. ἴὴ 
Βᾶς ΠΙγτΙΩΙς ΟΓᾺ, 4115. ΠΟΙΠῚ τείεγε ἰφηααδηι Ῥ]απόξας αι ϑγηη- 
ΡΙεραίας, (νἱάε νεγί. 1445) 4ιοῖῖε5 ἸΠ00]15 ΓΕΡΊΟΠΙΒ. 15 ὈΘΠΠῈΠῚ 
φυϊ Αἰ ππλ!ΠΊ ἱπηρεηοί, τε πποίῃ ΠΠ0, απαιδπι ἀθογαπη 
πυοηϊξα. πηγαῖα ἔππξαγα ρυσΠπ αγεπέαν, ποη 4110] ΓΕΡΕΓΟ. 

᾿ Ψ. 308. Πεὸς ") νότον] Ἑλλεὶς ργίπτο (οἰτπὶ αἰχιια ΤΠΟΙΆΠη 
Ῥᾶτς ἔππτ, ἐείζε ϑέγαθοπε ἴΠ0. 9. (ᾳφαοά ὅς εχ Ηοπηετο ΠΙδά. β'; 
φοηίαξ ) τη 4π ὃς ᾿Ἑλλοὶς υἱὸς, εαιησας αὖ Ηδίΐογιο Τλεποδ!ο- 
᾿ τἰς ΠΟ ἢς ἀεφπομπηηφίαπι ἐγαάιπέ : ροίϊεα ἱπάθ δὰ ὉΓΓΙΠΊΘΙΘ 
τπαγε, Ιοπίατη [0]. ὃς ΖΕ σδριιπι, ὃ. ππταπὶ Οουιπίβίασαμη, Ἑλλώ- 
διΘ- ποπιεη ῥγοϊεηίαμ εἴ. Ὀεῖϊηάε {εχοϊπία ὙΠελ 1, ἃ απ 
ποπῆεη ἰρίιπι σερῖζ, ροίζχαδπιν Μασθάοπιθιϑ ματι!) ἃ ΤὨεγπηο- 
ῬΥΠ5 αὰ πππηταπι εχίεηίᾳ εἰξ “Ἑλλος, ἴδ Ογάοΐᾳ ῥγοργ16 ἀξία ς 

Παίθιι5 Ππηιεῖριι5. ἃ Ῥίοϊεπησο, [Ὁ. 3. οᾶΡ. 1.5. [εΓΠΊΙΠαΐαΓ, ΟἿ] 64-: 

ἄεηι «Δεραίαᾳ ἀϊοϊξατ, Βοπιᾶποτιπι πιοῦθ, 481 ποίηξη μος, {{π|: 
᾿(ε τηϊ1 Ῥεϊοροπηβῇ γεσιαπουΐα οσοπηρείΐεηβ, Οὗ οοἰεὈτει 60 ἔε πη" 
Ῥοῖα “οβαογηνι ἔατσατη, τοί! Ογαοΐα ῥγοῤγίθ ἀϊξία ἱπάϊάεναηί. 

ΠΟ “ἀ: τερίομες Μεῖα ἢς επυϊηθγαί, Γι ΟΥαοία οΥῖς, ΓΟΟΥΊΣ, 

ῬΡοοὶς, Βαοιίς, Δεερὶς, Μεσαγῖς. Ἠΐ5 “Εεοίδαηι Ῥιο[επηδ15 ὃς 

ΠΡίεγίψαα. 411 δα οιαηΐ : φερέδο δἔίατι “οαγπάπέαηι, ὃς πηϊνεῦ- 

{πὶ Ρεϊοροημείινι. ὙΤαπάσθπι Ογατοῖας ὨοπΊεῃ ἰδ[1ι18 Θχίςη[ΠῈ 
ἢ αἱ πόη πιοάο Ηείϊφάον: ργοργῖε ἀΐξέαηι (απο ὃς Δοραῖα ἰαῖο 

Ἐπ νοσδίΑ) Ἂς Ρείοροημοίαηι, νετιιπὶ ὃς ΜΜοράοητάνι ὃς Ἐρ1- 
᾿γμηῦ ςοτηρ᾽ οὐτογοίαγ : ἀπάε Οτροῖα ἰλέε (απηρίὰ (δουιτάτιτι Ῥαγίεϑ 
[ας χυλατιτίαπη ἀϊνιᾳ. ἘῈ ἰπ ἰαΐο ααϊάεπι (ει ὈΙοηγ 15 (στ8- 
οἷα» πογαθη {πτηϊξ, ἄππι δὰ τπεγίἀίθπη (ὥρογ (Βοος οἰς, πἰγ4) 
ΤΙ γδοίδηι ὃς Οὐσαπηι 6}15 Ἰηϊταπα [Δοϊέ, αξ Οἰδοηϊα {ἰὴ 484 

Οὐ ΐοιιπη τ08) ὃς. ΤἬγδοία εἼα5. τεγιηίπὶ Βούεαίθς Πηΐ, μδο ἃὉ 

 Ὁπεηξαῖ! ἰαΐεγα, 14 δ Οὐοοϊἀεηΐαϊ! : 14 Ἐρίγαμι ὅς Μασεάοηιδ 

πέτα Οταοία ἑογγαῖπος ἱποίμἀτς (ντάς νεγί. 427. ὃς 430.} Ῥεϊοροη- 

πείαπι (άτηθη δῦ εὰ {ξοϊαἀϊξ, ἐδηηαδηλ πιλτὶ, Ἰπίαϊας 1τηΐζαν, ίερα- 

᾿τλίαπη, πίῇ σιοί Ππῆπιο εχίραο, ταπηπαρῃ νεἰειρίο, εαπῚ δἰεηρ!ί, 

γἱάε νεγί. 4οό. Οὐυοά «ὦ Οταοῖδ ποπγεη αἴτπεξ, πὰ ᾿δξιηι τ - 

᾿ ρίοποπι μᾶπο ποίαηζ, εις χαϊάεπι οδίοιγα οτίρο εἰζ. δε ποη 

Ἰποῦο ἃ [Γι ΑΓΙἴ5, νογιΠῚ ὃς ἃ νοξατ15 φαϊδυίάαπι (στῶοιβ, 1ηζονῦ 

ὅ0095 εἰξ Γγοορτοη (πὲ ὅς ΟΔΠΠΙπηδοῆα ἃ ϑίγαθοηε [1Ὁ. 5. οἰξδξι5) 

“ τρρίοηίς Πυ]υ5 ἱποοίας Γραικὸς ἀϊέζος οοπίξαί. (Οὐοά συϊήεπη 
᾿ ποπΊεη οτέμπι νἱἀεέιν ὑπὸ τῆς Γραξας, φιοα ΔΠΈ ΘΙ ΠῚ [αι Βε-- 

 οεία ορρίάατη, οα]α5 ΗοπΊεγιις 1]. β΄, ὃς ϑέγδθο 1. 3. ΠΊΕ ΠΊπο- 

ταηξ ; ΟαΠῚ ΔὉ ορρίάο επαίπιπι δ (Πἰτεξ τοτῖι8 ταηάεπι βοητΙ5 
Ἐν τ- [ν9}94}8 61} {61 
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ῸΓ [ΠΠΊΘΩ εουΐππι δάες τῇ Τ ΠΕ} ΠΑ πὶ. Ῥδηϊηία]α πᾶς 1η (6 Χ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΙΙ 5. 

ἐφπηπιαης ἔβόξαπι βιογιθ δυ]445 το εἴαν, Γρακκοὶ οἱ λλίωες ὑπὸ 

κώμας τινύς᾽ ὃς γί Τραϊκίω) κδιεμένίω γαχία Ἰοσαπι τιιπη ποπηϊπηεῖ. 

ὙΠυογαϊάε5, αξ ἃ δίερμαπο οἰἴαταγ. Ῥοίταλπη ἈΡυὰ (σγϑοφθϑ ἱρ- 

(ο5 δρρε!!δέϊο μδς Ἔχοίονιε, ἀρᾷ Τδίηο5. τάππεη τεζεηΐα εἰξ, 48]. 

Ῥορυΐππι Οναῖος ὃς Ογάοῦς, ὃς τεριοπεηη τρίαπη σγιροξαρι, Ῥεῖ- 

Ρεΐπο ποπηηδηΐ. 
Ψ. 103. Πέλοφ δ. δ᾽ ὠπὶ νῇσίΘ-] Πέλοσ Θ- νῆσίΘ- Ρεῦ ἐπηεπη 

νεἰ ἀἰαΐγπη ςοπηροίἴα ἀἸζ Ἰοηϊ5 ΠΙς ἀρρε!Ἰδέαν, πο ΠΡ  οπύνγη σι» 

ἐληαληι Ροίορῖς τη[εα. ναϊσο ἀϊοϊταγ. Ἐαὰ φάει ΡΙΌΡΓΙΒ ΠΟπ 
1ηΐα]α, {εὰ χῷσόνησιΘ- εἴϊ ; {εὰ 11Ππι1 δηρυτια οἤξοϊς αἵ ἤθη 
ταϊξιπι τη(12 ποπηπδέαγ, ψΕγ ΠῚ Θεία ΠΊ ̓πίεγ 1η{125 απαπ η 86 
παπιεγείαν, τὑξ ἃ Ῥεοίεμησο 110. 7. Ροϊορομηςίς φαΐετη ἀϊέξα εἰ ἃ 
Ῥεΐορε, ηυὶ ἃ ῬΏνΥ σία σο] Πα Πη ἜῸ ἀδάτιχις, ᾿θῖθς γεσηανιέ, {α- 

ἴτε ϑίγαθοης 10. 7. (Πέλοπι μϑρ ἐκ τὴς Φρυγίας ἐπαγριϑμε λαὸν! 
εἰς πίω) ἀπ᾽ ἀντὲ κληϑᾶφ Ἰπελοσόννησον) οαπὴ δηΐαᾶ, ῬΙΙΏΙΟ ἔδ- 

ἴτε, “ρα ἃς Ροίαίστα ἀϊοοτοῖπν. “γος οτίαπη, ἐοῖτε ϑέγαθοπε 1.8. 
τοῖα Ῥοηίππια οἴπι νοσαΐα (αἴ πη Ε5 ΕἸ ΠΊΟΠ1185 εχ ἨοπΊσγο δά- 
εἐἰπϑ!5 ργοθατ) ὥς αυϊήοπι “γρος Αοραίομηι, τὶ ἃ ὙΒΕΠΆΙΠΑ 61- 
ΠΙησαεγείαν, αυδπι “γρος Ροίαίστοιηι νοζαγθηΐ : σε ἐπίπη ΡῈ- 
Ἰαίσι, ναρα ροῆβ, ἴπ Ῥεϊοροηποίο δ! ]παπάο ςοπίοβεγιπέ, (π|π6ε ὃς 
ἐλ Ῥοϊαίρια αἰό}2) ργαοίρας ἴῃ Ατγοφάϊα, νἱάς νεγί. 348. αἸπξαγηῖ- 

τερίοπεβ ἀν! εἰς ; τὰ Μεῖὰ ΠΌ. 2. σᾶρ. 3. Τ᾿ Ῥοίοβοπηςίο “γρο- 
ἤϊε, 1 “οορῖςο. ἩΜοῇδηΐα, Αοραΐᾳ, ΕΠ᾽ς, “γοδάϊα. 

Ψ. 4.4. Εἰδομένη «-λωτάνοιο] δ:πΠεπ4ο πος (48 ἀρ δέγα- 
Ὀοπεη Π|δ. 8. ὃς ῬΠηῖπν ΠΡ. 4. σαρ. 4. παθείαγ) οαΠῚ τεῖρία ορί!- 

τᾷ σοησταϊε. Ῥοϊοροπποῇιβ εηΐπι, αἱ ὃς ρἰαἴδηϊ [ΟΠ ὉΠ, τοΐαηάα 
ἔστε οἵδ. πἰῇ ψυοά Ππηδὰβ πυα]5 (πὲ ἐοππὶ Ἡταα ἰΔοΙΠ 115) 1η- 
τετο ἃ οἷς ἢ [Ὁ] νεῖο ρεάϊοα!ο ΠΉπγα5. {ΠΠΠπηῈ5 εἴτ, 416ΠῚ 
οἴϊαπι Πγαρῖπας οαπια» Οὐ τεπυϊδέεπι ὥς ἀπραϊαπη σοπίετε Ὁϊο- 
ΤΥ Πα [ΟΠΠΠΊ μυκοίζον νοςδη5, ἃ μὸς τηῖς ὃς ἀροὶ οαμάα, απδῇ 
τεπιιθπι Παΐεης ροαισα πηι σαπάδο ΠΊΏγΙΠδ5 ΠΠΊ] ΘΠ. 

Ψ. 497. Φύλλῳ 611 Νοπίεη μος ἃ νειῦο ἔοιχε, πο ἴῃ ν. 305. 

ῬΓδΟΘΗ ΙΕ τερὶ ἀὐοϊῖγοῦ ἢ τ (εη[ι5 ΠΕ, Οολε:η6Ή5 ΦΕΥ͂ ὙΟΓΉΜΘΜ772 
ἀρηδέερι ἡ αϑεης ξο Πο οἱγοιβοχηοίο ΠΡΑΙΠ15. εἴς, φυοᾷ ἢ ̓ἄ- 
ψεγεῆξε Ἡδην. ϑέθρβαμιθς ποη πεοεῆς Δα δε (ᾳαοὰ 1ρῇ νἱαπη 
ὨΞΟΘΠΆρΙαπ1} τξ δα ἱπίοϊοης Δ ησ! ἴῃ γοδάεηδα νόος αἰοίμερ ΘΟ 
σοηξιρετεῖ ; ποῆπα επί ρα πὶ αἱ αϑάμε Ὁ: γεάάδξιν ,ὴγι2- 

ἐϊΐς, οὐππὶ ἔοι Τα] ητΕΠΠσαΐαν, πε|αξ ἀξ ΡΟῊΪ ΟεΠ(θδέαΓ ΡΓῸ χαί᾿ 

ἀξείμεθεν, 191 αρηδίέμ, σσμγ σογηπηοάδ τε θα ρΟΠΊΣ ρεῦ δ] ε 
νατα γογμμάᾳα, (4αδε χαϊάθην γετα εἰς Ῥεϊοροπηςῇ ἤραγα Ππαθυ5 
ΧΘΈΣ) οαηπς Πρηϊπολέίοπε φἀϊοίζινε αἱασρδέαν αρπὰ Ἡοπης- 
τσὶ Οὐ β΄. ἃ τ΄. 

Ν. 4οϑ. ἐςεμμένη] ΟἹγ απ 4 4. Μά νετ. 4. 
Ν. 49. Τειφυλίδιε ἤϑεο [γε] ἔϑγεα 1 γοάης] ΑὉ ἘἸοΙ5 ἱποῖϊριξ, 

ἘΟΓΠΩῚ ταρῖο ἴον! ΟἸ τΠΡΙΟΙ τε ρ]ο 1η ΟἹΥπΊριὰ πτθθ (απ 8ΠῈ 6- 
ἀηθοπι οππΊ ὈΠᾺ Πηϊε Θέρρηδπαβ. 46 υτῦ, ὃς Ῥιοϊεπηδειιβ τεἰἴαη- 

{Ὁ 



ΟΌΜΜΕΝΤὨΑΒΊΙΓΙ 6. 

ἔπγ, ὑπ΄ς ὃς ολπὶ Ρή 4,» 7ουΐ: νοσαΐ ϑϑηδοὰ 1ῖη Ὑτολ.) ὃς 
ΟἸγΠΊΡΙςΙ5 ἱππ 5 οἷαγα .[πτ. ΒΘΡΙΟΠΕΠῚ απ, δαΐ (4 {6 ΠῚ 6115 ρας: 
ξεπΊ Τειφυλίσ Πὶς ἀϊοῖ, νει 413. οαπὶ ἢος ΤΟΙ αίο, οοπίϊαζ. 
Τριφυλίαν φυϊάοπι ἀϊέξαπη δαπὶ ἘΠ52 ΓΕΡΊΟΩΙ5 ραγῖοτι πα Μεί- 
ἵξηϊα» σοηϊεγπηίηα, Ἰπχία ΑΙΡΠοιπι Πανπαπι ὥς Γοργσιπι οἰνῖζα- 
ἴππΊ, σοηβειπηαΐ ϑίγαδο ΠΌ. 8. 111 ὥς ἢς ἀϊόξαπι τείει ὑπὸ Ζῷ σεία 
φίλα. συμεληλυδϑένομ»᾽ ηιοά ἐγὸς φορές, Ἐρεὶ [οἱ]. ΜΜίηγα (νεῖ 
Ατοδάδς αυμάδπ), τυ 411 νοϊαπί,) ὃς Εἰθ: Ἰπ ΠῸΠῚ σΟΥΡῚ5 ΟΟΙγ 65 
γιηΐ, Οοιγαρία Ἰριταν Τεφυλλί δι» ἃ ρεπιηπαΐο, να]ροὸ Πὶς ἱερὶ- 
ἔαγ. Ψιάείαγ "Δαΐεπ) ἢὶς ρεν ϑγμεσάοοῆεθη Τρφυλὶς γῆ ΡῥΓῸ τοΐᾳ 
ΕΠῸᾺΔΘ ροηϊ; αια τεσίο, ΕἸ] αΓΌὶ σορπογηϊηΐβ, 40 ΑΙΡῆθο αἀ 
Ἀοἰδίδι ῥγοίεπά!ξαν. 

Ν. 410. ξεᾳ]εινότο(Ο- ποτα] 1 Νοη ροΐείς εριπεΐοη πος 
ταίεγι δα (αυ]λτη νιυ]ραΐαπη ἀς ΑΙρπεο Αγειμυία ἀπιογε σαρίο 
ὅς {|δέεν πιάγε ϑισα!αμπη αὐ τρίληι Ιαϑεπές, ἐς πα Ψίγρ. ΖΕ πειά.2. 
(υε Εὐπταίῃπις ᾿πτεγργείαζαγ ; νοχ εηϊπὶ ἐφαγεινὸς ποη 47η45: 
ΖΕ71 διέ αγῃαέογίηηι (δὰ αγηαῤτίονι Πσηϊῇοαῖ : Ἰάεο 4»16Ὁ1 {1711 5 
ἢιαυζογμηι ἃ δίερῃαπο τεύξε γθθαϊταγ ; {εά φελομυϑύτα] Θ- Ἐπ- 
Πλίῃηις σαριεῦδαε ἐαθυΐατα πζαπη γεῖ οδίογξο οο]]ο ἤὰς ἔγάπεγε. 
ΝΟ 411. ΣχιζόνϑρΘ- πεφχοῦσι] Νοη χυφ ἥμιν. ἀπὰς οἤεῖ, 

ΩΌΣ 1ῃ ἄπο5 ΠοΙος αἰνεὸς ἀἰνιἀογεΐαν (φρο τποχ ομζόμεν Θ- ἢϊς 
χαταχεηςκῶς αἱαγραία ργδ {ε ἔδεε νιάδζαγ : {εά φίοα ἃ Γοπέθι8 
γ]ΟΙη15 1η Αἰεα Μεραίορο 415 νῖοο αΐεγηας ἥπιντ5 ογδῖτν, φαοά 

{εεἰξδεαν. δέγαθο 10. 8. Ῥᾷ δι᾽ [ὁ ̓ Αλφειὸς 1 ἐκ Ομ αὐ δ τόπων 
ἐξ ὧν χἡ ὃ Εὐρώτας, κλλῶ τω δὲ ᾿Ασέα κώνων τὴς Μεγωλοπολίτι- 
{1 9-, πλησίον ἀνλήλων ἔχεσα ἴύο πήγας» ὡς ὧν ῥέεσιν οἱ λεχθέν. 
χες ποτιμοί. δωτχες δὲ ὑπὸ γίω δὴ συχνὸς ςιϑῦὅος ἀνωτέλλεσι πά- 
λιν» εἶθ᾽ ὁ ἃ εἰς τίωΣ Λακωνικίω, ὃ δὲ εἰς τίω Πισᾶπν κα]ά- 
γέταί. Ηος ἴδπλεη 411 (σεορύαρηϊ ποη ἁρποίοαπί ; ὃὅζ αἐ ε6}85 ΓΕῚ 

ἠνεγιζαέε. πιεγιῖο ἀὈΙΓΑΡῚ Ροζείτ, οαπὶ ᾿ρίε δίγαθο πέγαπηας ΓηΠΟΧ 
{0 ἐεγγᾶπι πιεγρὶ αἰπγπιεῖ, ὃς Ιοηρε 1ηἀ6 1τεγτηχλ ἐπλογρογε (48|- 
δι5 φιΠἀθη} 1Π ἰοςῖ8 Ἐογιπι ἰοηΐεβ δ 4115 {τπηζαγ) ὅς τρία 

᾿Ἰϑέγαδο αὡἰρφίδοξον εἴΐξ [λίεδίαγ φυοά τηοάο πῖς τεΐηϊεγαί, ϑδεά 
σὰν Επτοΐδη 6} δγιΐτγη νοσλέ ὈΙΟΩΥ ἢι8, 4111 ΡῈ πε ]4Π} [.4- 
ΘΟΠί ΔΙ Ἰπχία Ἰρίαπι Γιαοεάϑοπηοηα πα, πεὸ Μεεπιαπὶ ΠΠ4ΙΔΠῚ 
τΠηριί, Ποπξ τρίς Ὀιοηυ Πι5 “«4γηγοίααηι ἐογΥ 47,1 (1. 4σοη1 4771 [01]. 
εὐ ΟἸΙΠῚ «“4)ηγοί6 ατ5 Ἱποϊ γία, ϑραγίδ νἱσῖπ8) Πηάογε βινπηδέ ὃ 
Ἀπ αιοα ΟἸΙπΊ Μείϊεπια ΓΔοοηϊῶ᾽ ρᾶγ5 μα 4, χιοά ϑίγαθο τείζα- 
ξαγ, Ἰήεο ρεῦ Μείδιερῃη Μεῇεηῖιπι ργο [δοοηῖοο ροηϊξ ὃ Αη γε- 
ΤῸ ἀπ45 Πιίζοιῖας ἢἰς σοππιπαϊέ, αἰζογαπλ ἂς ΑἸἹρῆοο, ὅς Ευτγοΐᾳ 

Ἰςοηΐςο ἥπινίο, δοάεπΊ ἰοοο οτί!5 ; αἰΐθγαπι ἐς ΑΙρΡμεὶ σοηπιχιῖ 
Ῥαηϊΐο Μεῆδξηϊο ἤμπινιο (ου}115 πιλεπηηϊε ῬιΟΙειπιδοι5 110. 3. 

Παρ. 16.} 41 γαγίις ἀν! ἴθ ἀϊνετγίᾳ ἐογαηΐαγ ὃ Ηδης αυϊ6πΠῚ εἴ’ 
15. ἀπίατα [Π|6 ΠῚ Ρεγίπδίατη εἴς, φαοά Ῥαηήππη ἤπης (ὰ 

ἘΡ Αἰρξιειι8 νεγῈ οφζϑ]αι ) εὐπάεμα. οαπὶ Επγοία ἔα οριπδξι9 
χἴ, 

Ι] 

σι: Υ. 414. 

99. 
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ΟσΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ5. ὦ 
Υ. 414. Καδιόὲ μίσίω νῆσον] Καϑδὲ ὕγο χαὶ δὲ ΖΕ οἷίοε ρος. 

πἰξαγ, οἷ] ἀϊαϊεύτο ἰὑποορῶ ἴαίεϑ [δ "Πᾶτὸς {ππί, αὐ χαξοληῶνο 
ῬΙῸ χα]αϑηεῖν. ΙΝνῆσὸόν ΔαΐεπΊ ἢϊο νοοδέ Ρεηϊη δι νυ]ρο Πελος, 
πσῦννησον αἰέϊατα, νἱάε νεγί. 403. Ἷ 

κοίλίω χϑόνω 1 Οὐ4 (ο]. πιοπέρυς ἔδγβ ἁπηδιταγ Αγοδάία Σ 
48. ἐδ συ εΔ ϑ γι ῬᾶΓ5 ας Ἱπίοῦ ΕἸΡΑΠΠΊ ὅς ΑΠΕΠΡΑπμπΊ, 
ἠχοεί Κοίλη Ξυρία νοσαίαγ, [{ ἠδ 1 ἀσοηϊα ϑίγαρο 10. 8, Κοίλῃ» 
ὕρησι πὐεάθρομθ-. Αἀ Αὐήγατη ρτορε Γἀςοπίαπι ἘΡΥΠηΔηῃ 5 οἱς 
Ὑδυρείο νιοῖηι5 (Ἰπχία γθεπὶ σορποπηπεη, 4125 Ροίξεα Ρίο- 
Ῥἢ5 ἀϊόζα εἰξ, [εἴτα Ῥαυίαηϊα.) πθο ἰοηρε ᾿πάβ Ογοηπι; ἃ ΒοΞ 
ΓΕΔ] νοῦο Ραγέε Ῥῇοΐοα, ΟΥὙ]]εης, Μάπαὶι8, ΓΥσδιι5, ῬΑγΠοηλις 
(4υ] Ῥέοϊεπτδο ΘΕ ΠΎρΠΑΪι15 αἀἸςὶ νἀ εξ") σΟΠΈΙΠῺΪ5 }11615 ΔὉ ΑΟἤαία, 
οααὶ ἀπτεγπηπαηξ δὰ Αὐρίαπι αἴχιε ρογεησεπίεβ, ϑδίγαρ, "Ὁ. 8. 
Τιάει ἃ ῬΙηῖο ποπηϊπαηΐαγ 110. 4. σαρ. 6. 

Ν. 415. ᾿Αρχάδες ᾿Απιδανῆςς} ΑΙΠ ᾿Απεδον ἡ Ὁ} ἱερτηΐ, πὲ γείδ τ. 
γα δ πποπῖοη ΕΥΥΠΊΔηΪΠΙΠῚ: σαΓ νεῖο Αγοδάεϑ Τρ], Δ ΠΟ 5 
116 ἢς ἀϊοδίαν, παπὰ [λ{15 οοηαί. Ἐπ αίη15 υάεηγ Δ “ρ1εἰδ' 
ηποάήστη, 4] εχ Ἐριγο νεηϊθης Αγοδήϊδην ᾿ποοἱ ας, ΡοΙοβοηηη 
[ρη τοίατα “ρίαηι, “γοαάας νεῦὸ ῬεσυΠαγιέον “ρ᾽άδηθας ἀϊέξοβ 
οἰξος τείεγί, ππης νεγίπη ἐχ Δυγίδηο 1η ΓΕῚ ΓΕ ἘἸΠΊΟΠΙΠΠῚ οἰξδῃβ, 

: - χλυτὸς ᾿ΑΠὶς. 
Ὅς ῥ᾽ ̓ Απίϊω ἐφάπζε χὶ ἀνέρας ᾿Απιδονῆας. 

᾿ Βέγαῦο ἐδίγηεη ΠοΟπΊεΠ “ρέα ἴεῦγας ροΐια5 δα “γσίαηη, ὃς "Απιοδ- ἢ 
γων (ἢς εηϊπΊ γοοδῦ) δὰ Αὐρίνος ργορυῖς ρεγέπερε σεπίεξ : νο- 
ΟΠ ΔΠΊΘη 4Π5 ΕΕ]4111 νΊΟΙΠ 5 Γερο θ115 λάθη ὩΟΠΊΠΑ ΘΟΠΊΠΊΙΞ 
Πϊσαία οὐπίες, ὥς ἔμοε. αυϊάδηγ 1Π ργοχιπ115. ΠΠσ6 σΕΠΕθῈ15, ἤδο 
ΠΟΙΉΙΠΕΠῚ ΠΟΙ ΠηΪοατῖΟ σοπέηρετε ροΐξαϊέ, ἄνα Παῖς πνα ΗΪ Ρὸ- 
ῬαΪο ποπιεη ρυΐπιο οθηνεηίγεξ ; πος νεγὶ ΟΠ ἤπη116 εἰς “4915 Π᾿ππὴ 
ἘΠΓΙΖΣ ΤΈΡΊΟΠΙ πιρεγιέαῆδ : ἢσ δίγαθο συμ Ὀίοηγ πο ὃς Εὐήτα ἢ 
τῃ1ο σΟΠΟΙ ΠΔΌΙΓΕΓ, 

Υ. διό. Ἔνϑα Μέλας Ὅσο Ατγοδήϊα ἤπιν1! ραῆτπι τπειπούδη- 
ἐπ, ἘΤγΠΊΔητ 5. 1Π ΠΊΟΠές ΠΟΡΠΟΠΊΠΕ ογέμ5, ὃς Γλάοη, πε 
εὐγύγιον ἀηείφηπηι νοσαῖ ὈΙΟηγ 15, Ποτέ ὃς Ατοδάππι Ἰρίογιπη ἢ 

“ΔΑ ας ῬΆΠΠΠῚ σεἸεγδίαγ, πηδς φρφσέλίανοι ἀἸόϊι : φηηῦος ΠΟΙ ἢ 
ςε ἢμυνίος η ΑΙρἤειπὶ ἀεῆπεγε τείζαταν Ῥ]Ιπῖπ5, 10. 4. σαρ. 6: 
Τιες νεῦο ΠῸνΝ 411 Ποὺ νεγ ποι παηξγ, ΟἿΠῚ ΙΧ 4ΕΠΠΙἃ 
ΑἰΤπ5. ἃ νεΐεγιθιι5 (σεοριάρἢ5 Ἰπέεν Αὐοδάϊοα Πιμηηα ΕΟΓΠΠῚ Ππ|δ- 
ΤΑΙπεγι, νιἀεπίαν νεῖ Ἰηΐγα Αγοδότα ΠΠΊΙε5 ΟΥΕΙ 1Π 4145 ΓΕρΊΟη 
ΤΑΟΧ ἔδει, γῈ] εχ οὐΐο Π{5 Ἰρῃοδιονίθτις ἤανΠ5 εἴθ, ηπὸ 
ῬΠηΐι5, ῥγαΐεν ἄπποβ σηΐθα πιεπιογαΐοβ, ρεῦ Αγοδάιαπη ἤπογα δἵβ 
{τπηαῖ. Ἐογίαπε ἢἰς 116 ΜΜείας εξ χαεπι ΟἸεηαπι Δοἤδῖδ Ὁ5 
θεην, ὃς Βῖς 116 Ογαέῤες αιθπὶ Αομαῖοαβ ΠΈΡα5 ριφεγῆπεγε δία 
ἔογιε δέγαῦο Πῦ. 8. φαος. ἐ ῬΠΟΙος ἀὰξ δέγπηρπαῖο Ατὐοδάϊα τηοπ- 
Εἰ Όι15. ΟΥ̓ νευ ἤπη16 εἴ. [χορ νεῦο ιοηγήο ἀϊοὶ νἀδέωγ, ΕΧ 
Οὐἴε 1 ὃς δυ!θηγρη (ἐπέσπεια, 411 Διράγων Ῥαυίαπιας νοσαΐαγ, 4 
Ῥιη,ηλ δὖὺ Αγολάϊα ἀμτεγηλίηδηβ ἴῃ ΑΙΡἤθιμη Γογίαγ, 

Ψ. 4τι8. 

τ ἐν» ὗν. ες - 

ὐ ὦ τ ἐῶ 

Ὡς τς 
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Υ. 418. ᾿Α[χἕ δ᾽ ᾿Αργείων] “γρῖά, 42 ὃς «“Ἵγρο]]ς ( ἴὰ {πᾶ 

ἹΝΝε;δὲ ἐμά Ἰαχῖα ΙΝοηιθαρε αὐ απ οοἰε γαῖ) ΔὉ “γρο αἰντίαίε πο- 

τῆδη ἰογέϊτα οἴς, φυοπάδιη δάθο οἶδγα, τ πίης ὕσγδοι πηινεγῇ {{6- 

(τε δέγαδοης 0.3.) Αργειοι ἀγσίυὶ, αἱ ὃς ᾿άπαὶ (αοα ποπηθῃ δὰ 

Ατρῖνοϑβ ριόργῖε ρεγέμπεῖ, ἃ δάμδο γέφε τηἀτξαπΊ } ἀρρε [ατὶ Γπογιηξ. 

Ἐποοπία γότο 1. φορά φ»ηιο716 υὐϑε (αι ὅς ϑράγεά νορσαΐδ, ΠΗ ΡαΓ8 

ἥπικεάατα υγθῖβ ργορτῖα ὅράγεα ἀϊόχα Πιεγῖξ, μξ ποίαξ ΗοπΊεγι ϑοῃο- 

Πιλ(ε5} Γγουτρὶ ἱερίδιι8 ὃς οἴνίαπα ον τά!πε οἷαγα, δάθο 1Ππα{τῖς 

ἤϊε, τξ πες δυόζοτιβ, πες ποίἔτο ἤγίο ἐρεῖ. 
ΟΝ, λοι. Ἥτ᾽ Ἐφύρης ἀντικρὺ 7 Οογήηε θέ οὶ βπης ρενιρηγαῇβ οα- 

{5 Πιίου! ργατεπαϊτιν ΡεΙορΟΠΠΕΙ γερο “ερατά Ῥτορτις ἀϊόϊα(ο!π 

γεγο “Εσταἰοῖα, χαδίι ἰἸεογαἰ1:) υἱαὰε α τπἰθηναπι, ΠΕ ρηηῖοῖς ἱμ-: 

«ἰὴς «οἰεὔτετα, ἤπαπα ππης 40 ἀἀγενίο 8 4γορμῖοο Αἰ ΓΙ ΠηθπέεΠΊ : 1η (1118 

(ποθι, (ε4 ργορίαβ ἤπαπα δῦ ἱρίᾳ ἀεποπηϊπαΐαι Οογέμείης Πα, 

οἴπι Ερῥγγο ἀϊέϊα, ῬΙη. Π|δ. 4.(ρ. 4. ( πἰηά6---ρῥγγοῖα [.αἱδηχαῖ 

οὐπ 5Ἰογοη6 αὉ Αγαΐο Δομαῖϑς δἀϊείξα εἰς, τεἰϊα ϑιίγαθοπς Ὁ. 8- 

πέτα ἀδ Πυ7858 τ 5 ἀν 1015 ἀπε 18 ὅχίαχα Ἰηἧς ογΐο σοηίαϊεγε [οοΐ, 

ΠΕ Ψ. 4172. ΞΣαρωνγίσα κικλήσκοσι 1 δ οτρίπα Ποπηηῖ5. Ὠα]5, Π- 

ΔῸΪ ἹΠ6ῚΕῚ 4Ὲ1 Δεν ΜΜεσάγοις ὃς 8 «ἰαγείρμίαομς ἀιϊόϊας ἰείτε ϑέγα- 

Βοῆδ [Ὁ. 98. Καθ Ϊ15 φαλίάατη ἸηΓα}{45 γείεγέ Ἐπιζαΐῃϊι5 : ῬΊη. νε- 

τῸ 1. 4. ας. 5. ἃ ΦΉΘΥΜΟ ἨΘΉΊΟΥΘ Ἰξὰ Ἀρρε!ἰλταΠὶ ςεηίεξ, φῆο οἰ 2))1 

γοαίγηεεης ἐμΐε, ἐξα ΟΥσοία αρεῖφηα φμογομηι ρροϊαηεο. Ἐτοοπ- 

᾿βγπηγαῖ φυϊάοπι Ηείν οἢϊη5, αδύου5 νεζα 25 ὃς ολν 8 (τοῖς Ξώρω- 

γίσας νοσαΐασ, ἴς!}. παρῷ τὸ σεσαρέγαι» 4ποἋ ῥίαγε Πρηιϊδοκί. 

ΨΥ. 453. Νέρϑε γε μίωΣ Ἰῶ μοῖο] Νέρϑε» ΡὲΓ Δρηφτεπη ὑτὸ 

δ ἔγερϑε; ἀε 48 νοος νἱὴς νει. 85. Εχῖγα ΠΕΠπημπι ἐρτεῖϊι8 ὃ 

αἰελη γητὴς» (στδοῖδε ργορτίς ἀϊζζα ἀξ (ττὶρείοπεπι, Μεραγίάε οπμηΆ, 

(4υδπη Αἴείςδο οἰ ραγίειι {πΠ{ ϑέγαθο ἐεβαίαγ) αὖ Ατέϊςα οὔ! ς 

ἔας, δὰ Ογέαπι Ηγθεγησμη αὐ ΠΉπιο Πέα : {δ 4αῖα 44 γ16Υ141671 

Οψερρίε, Ζηβ υΐου Ὠῖς ἀϊοὶ νἱἀείαγ. “ἜΓῖο8 ποιῆξῃ ΑὮὉ “εεῤίά6 (τὰ- 

ΠΑ τερῖ5 ΗΠ1ὰ ρΙεῦαας ρεζαηξ, ϑίγαῦ. Π. 9. ει πη 115 ἰαπηθπ 

᾿ εἢ [ γοολίλπι δ16, απδῇ ἀκπκίαδ “ἐξον αἰεη (Πσαξ Μοραΐα ρτο- 

ῥγϊὸ ἀϊέζα “Εσταίεῖα ΟἸϊτα ΔΡΡΕΙΙΑΐα ) σαπὶ δὰ ϑάγοηῖοῖ Πηι5 ὅς 4 Ε - 

σαὶ τηατῖς [Π|π5 ἐχρογγείξζα Πί, Πίψαβ πλαχί πᾳ Εχ ραγίε ἈΠ] ΙΔαγ 2 

Παςδοσεάϊε, φαοά ᾿Ακπκὴ οἱϊπι ἀἰόζα πη, τε εχ δέγαροης οοηίιεῖ ; 

ἴηλο ἰρίε ὃς 1" ᾿Ακ]ίω φαοηάατα ἀἰξγαπι ἀϊεγίς αἴξιτηληῖ. ὃς 

δῆς Αεεῖσα, 48:6 ργῆμς ἀξία, ϑοΐϊῃ. οδρ. 13. ἤς ῬΙΠηΙας ΠὉ. 4- 

ΟΆΡ. 7. Ἰοηίαπι εἴ141 ΟΠ πὶ ἀρρο]!ϑζαμη ξα1ῆδ, αἱροΐς γεζεγαπι [0 - 

πὶ ἰδάεπι ( φιογαπι ἄποικοι ἔπεῖε Ἰοηε5 η ΑΠὰ }ποη σεορτα- 

Ρδας πιοάο, γεγαπῃ ὃς ῬΙαταγοπα8 Ἰη ΤΒεΐξο τείζαζαγ. 

Υ. 414. ϑεασεσίε ῥῦΘ᾽ Ιλιοσοῖο 1 Πη{μπὶ ( Πυνίαπι εχισασπη, 

τοῖξε φέραδοης ) ἱπῆ ρῃϊδ ατδ5 Αἴμεπᾶρ, θα Ργαρ εν] Δ ϊέατ, 1ηΠρ- 

ἠξπὶ τεδαιάϊ, 45 (οἵ νεῖα ἀδ 6Ά ῬΠηία9 ) ργδσοηῖ ποη ἱπάιρα 

εἰς, ἐαπία οἰαμίξας {προγῆσίε. ΕἸανίαπι νεῖὸ 4αϊ Πΐς Ὑλιοσῦς» 

Ῥιοίδμασο νετὸ Εἰλιυσὸς ἀϊοίτατ, ἃ Πεκαοίο ὅς 'ποαγνο εὐτία, Μαᾶ- 

᾿δηάνῖ ἱπίζαγ, ((Ε}}. ἃ γεγῦο εἱλίοσω οἰγομητοοίνο) ποίμεη Βαῦδυπῖα 

ΟΙ. ϑα!πιαῆο ἔρις αἰξηξῖου : ττὰ ϑεηθοα τη ΗΙΡΡΟΙ. ἱ 
͵ 3 .-1,6η1ς 

ΤΟΥ 



1Ο2 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΓΙΙ 5. 
1. οηῖς ΠῚ, 

Ὧε Μαδηάεγ, μὸν Ἰηπωζιηαίος 
Ἰανίέμν ασγος. ᾿ 

Θεασέσι(Ὁ.- νεγο, 14 εἰξ ἐϊοΐγις, Ἦϊς ἀἰοι ντἀεέαν, χαρά ἴῃ Τογο- 
ΤΙΝ (φογ!5 πος, ἐβπαιαπη ἴβογο ἤπινῖο, ΠΥ [85 ἰαναγὶ Πηο5 δῇδέ, 
ΟΝ 475. Ἔνϑεν χἡὺ Βορξης] Νοέᾳ εἰξ ἔαϑυ4 ἀε Ογῆνια Ἐτεοὶα 
ἐπεὶ Αἰμοπιεης τέρι5 ΠΠ4, απ ἃ Βογεα 1π ΤἬΓΔΟΙΔΙ ΓΑΡΙΑΠῚ 
ἕεγυσέ. Ἐπ ἃ Βοτεα Γαρίατη Πηρὶ ροΐυέ, φιοά ταρίονῦ ὃ ΤΉγα- 
οἷα, Βοιεα]Π τερίοης, νεπεῦῖῖ : παρά ΝΟΠΊΟ ρἷασεέ, πθημπδ εηΪΠῚ 
Ὠεοοῆε εἰς τές οὐπὶ Ἐλϊδέηο, ἸΡΙ͂ γαρίογι Βογθᾶς ποσηθπ Π1Π|δ 
σεηΐδαπγ5: Ζείπεπ γεγο ὃς Οαίδιη, Οὐγ1α Π]Ιο5, ροείας 1πᾶ46 
αἰδίος Πηχιῆδ, φιοά συγία ργα δηΐες εθηξ, ἀοοεί Ῥιμάαγι ϑοῆο- 
Παΐτο5. ΑἸ ΠῚ οέϊατη οριπίοποπη δες ργοδαθιίεπη ἄς Οὐ για ἃ 
Βοτθα γαρία γείογέ Ἐπ δέμπι5, ηπαπὶ Ηογπηα οἰπάαρη Ῥ]αίοηϊοο 
{γιδιτέ, δά [1]. νεποηης πῃ Βούθδ ἤδία εχ ρυαοιριέο αργερίαπι: 
πηΐε ἃ Βογεξα ἃπΊογα σαρίο γΓαρίσηῃν {1ὸ (ΑΡῸΪΔ11 {πηέ. 

Ν. 4216. Βοιο δ" σε πέδον] Οὐ ἀπὸ δ) βοῶν, ἃ δοδης. ἀεάι-- 
ἔζη ντἀεδέιν Βαοεονηι Ὠοπθη (ΟἸμ1} ΓΕΡΊΟΠΙ5 ΠἘ1π|5 ἸΠποο]αΣ ΟἸΙΠῚ 
Αοηξβ. ὃς Ἡγδηΐος ἡκϊι πιογιηῖ, ϑιγαῦ. 110... 7.) οΠΠΠ5 ΌΏ]ΠΑ 
48: ΔῆξιΓ! (οἱ εηΐ αὐ Ἐξγπηοη ἐγπεπάμηη, Βοιοῦ ποπλεη, υδῇ 
ον (χαρά, οὔτι ἐεγα ΠΠ ΠΠπγαῖτὶ γοριοη ΠῚ Ἰησο ογοηΐ, ΠΊΑΧΙΠΊΖ, 
ΕΧ Ρατίθ ὈΠΡΌΪΟΙ ὃ. δγδίογες εἰϊξητ) 115 ᾿πηροπέμπι νιἀείαν, τέ 
ςοπηροίίιπη Πίεχ θδς ὃς ὠϑέω ; Πουΐ (γάτι5 ἀγίαπη ἐξα θη5. (αιδ, 
Ἤοπλεγο ἕεῖῖς, δἰίδιι μἰδαίίγαιτ σορποπιίπαγαῃξ) Βουΐθ»} γοσα- 
ταηΐ, 

(ἐχεΐέμε ἐαγάμς {μὰ ρίαηβγα Βοοέος, 
ΝΕ εχ ΠπΊΡΙΙΟΙ βὲς ἀδάπεϊα διοῦιέ Βαξοΐογιιπη ἀρρε δῆο, (χυοά 
Ἐτγίηοη γείεγε Ἐπ ατἢπ:5) Οὐ τατ]οοβ. εούππι πΊογε5 ὃς Παριάᾷ 
Ἰῃρεηϊα : πηθ6ε Ηογαίια 5 Ερξ. ΠὉ. 2. 

Βαο ΗΜ ΤΉ ΟΥ̓Α[70 1ΗΥ̓Α͂ΤΟς ΦΟΥ6 ἩΔΕΗΉ. 
ϑίσαξ πο ἰαπέμπι ὝανἼες» νεγυπΊ ἃς ἀϊεγίε ὕες {π6:, Βοξοῖϊδ 
ἸΠΟΟ]2 φιοπάαπι αἰ; της φἀαριπμη (ᾧς Βαοεῖοά ; ὃς Ῥιμάαδνι. 
16, ἃ δίγαθοπο οἰ Π, 

Ἣν ὅτε ὅκα, Βοιώτιον ἐδγ(Ο- ἔνεπον. 
ὙΤΕΊΡΗΣ οΥ̓ΩΣ ἐπι Εἶγάς { {μ62] Βαοέία ρῬορμίμηι υοοδγθηξ. 

Ἐσρίοη! μμῖς ἃ Ὑ ει ργαοίραμπμη ἄξοιβ, πγὺρ Δεῤοηῖς (αξ δἷξ 
ῬΠΙηΙΠ5) οἰαγέξά!ο ηπ0᾽1 οράρηξο, 1 τδογὶ αέζημο Ἡδγομϊῖς (μὲ Ὁο- 
ἐμηὲ) ραὲγίά. ()υοά τπάε βόζιμι νι οέπς, χαοά ὙΒεῦδηι Ῥἤα- 
ΠΙΟῚΠῚ οοΐοηι εουύπι οαἱξα πὶ δῷ Οὐιθηΐε ἀεάμέζαημγ ρῥγίηι πῃ Οτα- 
ΟἸΔΠῚ Ἱπέυ εξ  ὩΔΠῚ ἤοΠ πηούο Ἡογουΐεηγ (αποά 4110] 1ηΠτςα- 
τ.5} νεγπῃη ὅς Βασοίπαν ΤΎΡΙ ΠΌϊΪ νοηάἠοληΐ, είτε ΑΟΠΠΠε Ταΐο 
[Π..2. νιάς Βοοϊατγί. ἦς Ῥῇσσηις, οοἱ. 11. 1. σᾶρ. 18. το 

χ) Λοκεὶς ἀράρᾳ! Λοκρῶν Ἐπικνημιδίων (4αδιι5 ργοπηοηζογίαπη 
Κυμέδες ποπιθη ἀδαϊτ) γεστοηεπλ ρυαοραθ πξεΠΠσιῖ, ργῸὸ απο- 
τσ Ραγΐα ρος Ορμῃηΐξιος Βαθεπΐ, νἱάθ 1η ν. 365. δὰ διιϊζεηι 
ΓΕΘΊΟ 1ηΐεν Βοσοῖδηγ ὃς ΤΠΕΠΆ Π!Ιἀτὰ Πα. [Γοοροβ ἴάμηεη ΟΖΟΪα5 
(411 δ( ἑαπέριοι οοοί ἐμὲ ἀἰϊτ)ὴ ταοηΐς Ῥαγηδῆο 40 [9 ἀιϊγηρς, ιν 

Δ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΝΊΙΓΙ 5. 

ἃ Οεἰπθριπι ἤπιπγ, ηαὶ ΟΟΥΠΓΠΔΟΙ μῦς αἴξ, Πίοβ,ρ δἴαπη (8 
ςοΙΠηΐ πος ποπηπ6 σοπΊρτγεπεηάεγε νά δία, οὐ] δογιηι ροβῇ- 

ἐᾷ πο πιο πογιῖ, δὶ ρύοργιο ἰοζο (ο]. ᾿πέορ ΖΕ οἷος ὃς Ῥῃο- 

ἐεηΐες, ἀδ εἰς (γαόξζαγε σοηνεηιγεί, 
΄Ν. 427. Θεατιλίη δ δὲ τὸϊσι] ὙΡε[.αἰ]402 ἐπὸ τῆς ϑέσεως εἷλί- 

αἵ» ἃ γηαγίεῖγηο {1||.. τς ἀϊόϊζαμη νεγι πη} 6 οἱξ : ϑίγαῦο τάπηεη ὃς 
411 ἃ ΤΠΕΠΆΪο τερε ποπλεη ἀδάπομπηί. ΕδπΊ, ΟΠΠΊ ϑίγαθοης ]. 9. 
αῖε ῃϊς (απηε Ὀιοηγῆμς, υἱ Ῥῃτηιοίιη, Ῥεϊαίσίαι (πα ῬΠΙηΙΟ 
Μλρηθῆλ) ΤΠεῆλι αι {τγιέζε (ππηρίαπι, ὃς ΕΠΕδοΐίη σοιργο- 
Βεηάλί. Ἐδάδμῃι Ετηοῦϊα, Ῥεϊαίριοιτη Αγροβ, ὅς Ηξε 15 Οἱ τπὰ ἀρ- 
ΡεΙΙατα, ἐείζε ΡΙηῖο 0. 4. σαρ.7. νεγαπη ροζεγίογα ἀπο ραγίαπη 
Ῥοΐπις πηλπη (Οί15 ποπηίηα ἔπ εχ Ἠόπηεγο, ΠΙ,4. β΄, Παπεί, 
᾿ Μακησδονίης ὁ πίληες) Μασοράοηΐαα ποπιθη ΓΟΡΊΟΩΙ 4115 δηΐεα 
Ἐϊηδίῃ4, ΡΙΙη, 110. 4. σᾶρ. το. ἃ Μαοεάοπε γερα ἱπηροίταπη εἰς, 
ἐειτδιι5 δίερῃαπο ἐς υτῦ,, ὅζ 50 1πὸ σᾶρ. 15- Νοίπεη ἴατηξη πος ἃ 
ΠΟΠΊΙΠΕ Μακεγίας (410 εαπ Δ[1Π6Γ ἀρρεὶ!αΐδηγ Ἐπ τΑΈἢΠ15 ΔΠΠ4Ὲ6 
ΡῬγοάιάεγιηΐ, Μαχοτίω ἡ Μακεδονία, Ηείγοϊ.) ἴδοις ἀεΠεςὶι ρο- 
1 : τη 40 αυϊάεπι ποπηη!5 Οεἴμιπη ει ΟὨΙξεπλ (απο ἴῃ δοτο 
σοάϊοε ἀρρεο!αζαγ, αὐ ΝΌΠι. οαρ. 24. ΕἰΑ1. σαρ. 23. αἱ Μαρςδῦ. 
ΟΔΡ. 1. Οδι Δίεχαπάεν γοχ ΟΡροέίηι γοσαΐαγ) τηδηϊίείζα {πηΐ νο|{1- 
δία; ἢος γεγο ποπίεη ἃ ΟΠΙζεμη Π]Πο 7αναη, (σεη. οἂρ. 1ο. ἦ6- 
αἀυέξαμα ἐδ ἰσε οἴαγιι5 εἰς. Μασεδάοηϊα ποπηθη ᾿ηΐγα Δησὰ- 
{τος τεγηηηος ῥγίτηο {τεπξ ; ροίζεα, {Ὁ πῃ σαπὶ Μασεάοπαπι τὲ - 
ἀλέξ!5 νἱοῖπῖ5 τερίομιθαβ, δὰ ἰοσὰ ργορίηψαα, τπιῊ Μυράοπίδῃη ὃς 
Ριεγίδιη, εχίεηίαπι εἰς : ἰαηάσπι (Ὁ ΡΉΠΙΡρΡο ΤΠΘΠΆ]14 ἐοΐα, ὃς 
ΤΠΔΡΏΔ Δηΐηπ8 ΤὭγδοϊας ὃς ΠΙγΓΙ 15 ρατβ, δΌ δο ἀοπιίία, {αὉ πος 
ποπηΐηα σοτηργεπθηίᾳ οἰ, (Ὑἱάς τη νεγί. 97. ὃς 327.) υὐ ἃ ΤΠεγ- 
ΤΩΟΡΥ 5 δὰ ΟΥδείατα πιοηΐεπη, ὅς Νε ἤσαν! οὐϊία, ὅς δὰ πΐγαπη- 
486 πλᾶτε, ρογισεγείαγ, αἵ εχ Ρίο]. [10..3. ο4ρ. 13. ραΐεί,. ΜεαΙ- 
Ο5 Ππι1{68 Εἰ αἤπρηαΐς ὈΙοΩΥ 5 : τ ἘπηφίΠιάπη, Ῥιεγίαπι, Μυρ- 

αἰπιησοῖϊέ, ὅς γτερίοπομη Ιοηΐο πιαγὶ ργοχίπιαπη ΠΙΥΓΙΔῚ αἤπρπαῦ, 
γε 388. ΤἬγδοιαπὶ γέγο Ἰαχία πγαγα ΖΕ σαυπι δὰ ῬΑ ]επεη ργο- 
τηοηΐογιιπη ἐχίθπαις, γεγί. 327. [σε πγβαϊτεγγαποαπη Μαοθαοη ας 
Ῥαγίεηι τίσις δὰ ΟΥθεϊαπὶ πποηΐεπι εππῇ ργοίεπάσγε εχ νεγία ργο- 
ΧΙπγο (ΟΙΠρὶ ροίπε. [Ιηΐεγ ατθο5 τορίοηϊβ Βα) 5 (ἀκοϑης τηοίγεα 
γεσίδμς, Ρδίίιρρο ξ9 Αἰεχαμάνο, ξ5 Ζμοηαίαηι ΓΕΥΥ ΑΥΜ1 ἀγΡΟΥο, 
ῬΊτη. 10. 4. σαρ. 10.) {Π᾿ἰζγες ππεγαηξ 6114, ῬΠΏΠρρι ὃς ΔΙοχδη- 
τὶ ραϊτία, ὃς ὙΠειλϊοηῖςα, ἃ ὙΠειλΠ5 ἃ ῬΠΙΠΊρρο 181 νἱεϊ!5 πο- 
τάρη ἤος (οτί. 
ΟΥ̓͂. 428. Ταὶς “᾽ ὠπιφαίνον.)] ΖΕ πη εηϊπι τηϊεῖαπη τη Μαςεάο- 
ας οαπὶ ΤἬγαςία σοηΐηῖο εἰἰ, δι Οτγθεῖο Πππρίπιγ ; ̓η4ς γεγο 
δὰ Βοτγεᾶπη Ιοηρε ἐχροιτίριταν, ΤὨγαοίατη ἃ ΜγῇΑ ἀπ τεγπγιηδηβ, 
ΟΝ, 429. ἡ δ᾽ ὥῆα] ΤὨτγδοῖα, ἴῃ 484 πλοηβ ΖΈπγι5, Μαςεάο- 
τίλτη δὰ Βογδαῖτι ργορτίς ἀϊόζαμη τείριοιε, ἃ ϑερίεηίγοης ((1]. 
ποηπίῃ! δῷ Οτίμπι γεγρθηβ ; Παῖς ἰριταν δἀνετία εξ Ἐρίγιβ δὰ 
Ορολίαπι Ὀγιπηαίεπι ἢτᾶ., ΤυάπΠξ δαΐεπΊ 14πὶ ὈΙΟΩγ 5 τη Θο- 
ΥΖ' σ 4 οἰἠεηΐα' 6 

ἀοηίϊδιη), ὅς 4114 νἱοῖπα οοιηρ οὐξαδίαγ : ΤὨΘΠΆ]4πῈ νεγὸ Ὁ δὰ ἢϊς 

τος 



104 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΤΙ5. Ἶ 
οἰδεῃέαῖς Ουζοῖα ἰδΐπβ8, ἱπ απο Ἐρίγις, ὃς Ηβ λῖς ρεορυδ ἡ ς. 
ἴδ ραΐ5, ΟὉουϊπίδιαουπη Ππησπη σοηζίπρεπβ. ᾿ 
Υ.30. Δωδώνης ἤπριρίο" } ΝοΧΣ ἤπειρί(θ, 4118 οΟΉἐἸΘΉ ΕΉῚ, 

1η δεηεγε πρηϊποεζ, 446 ἀ πᾷ: ηὲογηηἼάέα, (νἀ 6 1η  νοτί. 8. 
ἀποά εριπείο ἢις φάτο Ἰη Πα, ῬΕΓ δυπεσάοομεπ δΈΠΕΓΙ5 ΓῸ- 
φἰοπεπι πάῆς ῬΕΟΌΠΙΤΊΓΟΥ ἀεῇσηρῖ, (φυλπὶ ὅς Εδίϊηι Ἐρίταμ νοσ 
σαηΐξ, ἃ Ομαοηῖδις, ἘΒείργοτιβ, ὅς 4115 σθηειθας σα ἴΑΠ| :) {1125 σα π᾿ 
ἤπφρίΘ- σοηείηδηι5, ἀἸσενείαγ, τείρεζει Οογογγαο, ΟερΠαίθηϊα, ὅς 
ΔΙΠΑΥ ΠῚ νιοϊπαγατα τη[α!αγαηγ, σοπλπηαπο ΠΠππὦ ποιηθη ἐαηάειῃ 1Π᾿ 
Ὀγορυίαπη ὄναπί. ὈΙΟΠΥ ΠῸ18 νεΓΟ γΟσΕΠῚ ἤπειρίσν ζαΠατιΔ1} σοΠη- 
ΤῊΠΠΕ ποθεη ἢϊς {ππΊδη5, βἀάίία νοοα Δωδώνης τα Ἐρίτατη μὲς 
ΟΠΑΥΙεν αἸόξατη τε ἔγΓηρτῈ: τη δα οπιπὶ ἀρυά ΤΠείργοίοβ θοάο- 
ΠΕ υτὸς5, δι οάοηδει ζον!5 ἐδσιρ  πΊ, ὃς ΟΥΔΟΌΪΙΠῚ ΟἿ σεϊοῦτο, 
{εἴτε ϑίγαθοπε πδ. 7. Ἐδὶ [οἰεδαηέ, ἐδοσηάπηι 1Ππ4 Ῥοεΐα, 

Ἔχ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βολίω ἐπωκϑσιω, 
ὲ ψιδνοι ((1]. Ἔου:ς γοίῥοη [ἃ βεῖογο, ἴπι σὰ γαία δύεὰ Ἰξὰ ἀρρεηία, 
τξ «ἡ 4υαιτιν5 νοπί! Παΐπη ρα ἴα γείοπαγεπέ: ππάδ Δα ΡΙΠΠΊ, 
αὸ ἐκ Δωδώνης γαλκέϊον, στοά Ιοσαδοίδιι5 ἈρρΠΟαΥ! (οἱθ. 

Ν. 431. Τῆς δ᾽ ὕερ 1 «οὶ δὶς ρτὸ μίέγο ροηϊζαῦ : ῥγοργεάιξιη: 
ἐπ! ἃ Βογέδ!ῦιυς5 δὰ ΑἸβ τα οτα, ἃ Μαζεθοηΐα [01]. «ἀ ἘΡΙΓΆΠῚ, 
ὉΠΐγΑ παία αὐ ΑἸ ραπΊ ΖΕ τΟ]14 Πία εξ. 

ὑσὸ σκοπιίυ Αεσκυῦθι}] Μοπβ ἐχοο 5 ρεῦ Μεοίδρβογαπη ( χοπεὴν, 
4411 (ῥθονία, αἰοιταν. “{Ὑαογηῖδης νεῦο πο πϑ5 ἰδ Ἰαχία Ρ]εαΓο- 
ΠΕΙῚ ὈΓΌΕΙΏ. ῬγΟρτῈ φαϊθεπη τη ΖΕ (ΟΠ Πέυς, 1η 48 ἃ ϑίγαθοπα 
Π|0. το. Ἰοσάΐῃν. ΡΠΠΙΠ5. ἕαπλεπ, 8. 4: οαρ- 2. ὃς 5011ηῈ5 1πΠ Α- 
ΘΥ απ εὐπόειιν {αέππηξ, σαοά ἴῃ τεριοποτη μάγάτη σοπῆηίο Πΐ, 
ΠΏΈΆτιΠῚ {ππ|ὲ5 Ασμείους Παν"5 Ἰπχία ΡΙεπροπεπι ἢπδηβ. 

ΜΝ. 4:5. {8 διὰ μμέοσα} Δομεϊοαμη ΖΕ οἰ Ια δὉ Ἀσαγηδηΐα ἀἰτῖς 
ΓεΓῈ αξανπλαῖ ΡΠΏΙΠ5 ΠΌ. 4. σ4}0. 1. οαἱ ὃς Ῥεοϊδπηδοαϑ Γαβγασαΐαγ δι 
αιοᾶ ἢ, Ῥεγρείΐαιις παῦγ τεσίοη!ΠΊ {{π|ὲ5 εἤξεέ, ἀϊοὶ πο ροῖδεέ, 
ηΠῚ Ῥοσίιολ αυδάδηῃ Πσεπξ]α, ἐαπὶ ῬὲΓ τη !απ) ΖΕςΟ Ια ΠθΕΓΕΣ 
απ ἕατῆθη Πποεητὰ ιοην ἤο πο ἱπίτεσθεης εἰς, ντάς νον. 351. 
δεά Πυνίαπη πυπο τορίομθς μὰ5 αἰ πεγπηπαγε ἐδηΐαμη ἐν τῇ ἀρ φα 
λίᾳ, 25 γηαγίείγρα 5. ΑἸ βΥα] ράγεθ, εκ διγλθοπο 110. το. αποί; 
σα, ἸΡίο ᾿τείϊα, ΡῈγ τπεάϊος Αργϑοβ, ΖΕ ΟΠ σαπη ρσεηΐεηι, ἔπ ρευ 
ὦτα ρατίς ἤπαέ, τὶ εξίαπι μὲν ΑἸμαπηαπη8, ας ἱπίεν ΖΕ ΘΠσας 
Βεπίεβ ΡΠ Π1Π5 τεοεπίεί. Εοτίαίς νεῦο ῬΙοηΥπΠιης, ἄππι ΖΕ το τὰ πὰ 
στεδῦον μέγα νοσαΐ, ὃς Ασπείοσπη ρεὺ τηράϊαμη “ΖΕ τΟΠαπι ἥπογε δἷϑ 
ἤγηιδέ, ΑΟΑΓΠΔΉΪ8ΠῚ δξίδῃγ, Δ 675. ραγέεν {Π|εΐ εὰ (οΐα ἃ Ῥέοϑ 
ἰοιῆσο ὃς Ῥ]ηῖο ἘΡΙΡῚ ραγβ μαθεδίαγ) {τ ΖΕςΟΙ 585 ἡσπηίηθ σοπ5 

.ΡΙεποηθε; ηποῖ ἃ 1 ἀπηῖς ΗΠ Του Ιοἰς Γαφειζαζηιη, ὅπιτι ΖΕ κο συ 
ΟΠ Ότα ἀείουιδυηςξ, [{4 1. ΕἸΟνα5, Π10..2. σαρ. 9. “γηδγαοι πη {188 
ἡητάοπη 1π Ἀσαγηδιηα ΕΠ) “ΕΞ εοίογηῦα σαρμξ νοσδῖ. Ῥαγέϊβ οι]αΐθ 
οἄτη ΞΟΠ. Ἰηοο 15 Κερῆτας, Οηγεέας, οἵα ἀἰτοβ ὑπὸ Τὰς κατ 
ἐξέ. ἃ τοηίενα, τρῇ8 οἰτξαία ἐχ Ἡοιπεγο, ΠΙδά. 1. ὅς 4115 οἰξεπξ, 
οντ δίγαθο ἰἰδ. Το. ἀπούαηι τεϊρεζξυ, δὸς 411 ὑΠ{πὰ Αοποίουπη 485, 
δεθαηΐ, απ σαριξα ποη τοηδεϑαπί, ᾿Αχαρνῷναρ» 4παῇι ἱπίοηίορ, αὖ 
οὶ ῬΓΙΥ. ὃς κείρω ξοπάεο, πρρειἰαῖος Ἔχ 1πλλΐ, Υ. 433: 

ἊΝ 



ΟΥ͂. 423. ᾿Αχϑώ!0-} Νοία εἰς θυ ῖα ἀς Αςβεῖοο πιοάο ἴῃ ἄγα- 
ΟΠΕΠΊ, ΠΊΟΘΟ τη Δ ΓΙ ΠΊ, Δ ΠΟΠΉΠΟΠΊ δαγίηα ἰγοιξο ἔς σρηγοῦ- 

᾿ πεοηξοτα. νἱάς Ονϊά. Μεΐδεπογρῇ. Ὁ. φ. φυοά ΘΧΡ σαῈ ϑέγαθο ἐδ 

ἐοτίποῆς ἤπανι Βοχίθιι5, τοΐξαῦ ἐεγρεπεῖς ἀξ σορησαπη, (ΟἰπΠὶ νεὼ 

ΟΥΠῚΙ οἦι5 ΔὉ Ἡδγο!ο ΔΟ(ΟΙΠΊιπη ἐεγαξαν, ὃς πος ἃ ΝΎΓΩΡΠΙ8 οπ1- 

Ἰσοηϊβ ἐγαίειδας ἃς Βονίθιις δἀογπαΐαμη χέρας ἀμόλϑεῖάς, {ει οογ 
γι σορίφ, ἰλόξιπο, νἱδεπέαν Πρσηϊῆσατα νοϊμπς, ΠυντΩΠΊ, ἸΠΟΟΠΊ“ 

᾿πηοάε Πποπίεπη, εΠὶ ἀσσεῦίθιι5 σομηρείους, ὅς ((τ718 πον 5 8[- 
γεῖς χὰ ἴογα οοπηπτοῦᾳ ἀετιναῆς, αἴχαθ 1ΐ4 (Ο] πὶ εχ ΠἘΌγῚ1 ἔου- 

Τε]ς γε άπ 1Π6. 
ΠΝ. 434. Τρινακίης δλὴ αὐνΊον] 15 γηάγε ϑ1ομίμι λα [ἀπηρέμΠΊ, 
᾿γίάε νετί 84. απο αυϊάεμη ἃ 81.111 «ἃ ΑΩΠεῖοὶ οἱξια Ῥογγι ρίξαν : 
Τράς γεῖο, νεΐ, τ ΔΠ| νοϊπέ, δ Ἐπεὶ ΟἰΤ]5, Οὐτιηΐμιαςα5 ἢπα8 

τηϊπαπη {πτξ, ἐείζς ϑίγαθομς ἢ. το. ϑιοι πη Τεινανρξοῳ» δα 

Τειναχίαν αἰεὶ, ἐτοχποης ἃς ποέξιπ εἰξ : ἐς πομηϊηίβ γαίοης νἱάς 

ἤγοτί. 267. 
ΤῸΝ. 435: Ἐχινεδαρ} [π{{}15 Π!5 δ Αοἢεῖοὶ οἵτια ροῆεβ ποιηε 
τηάτέυτη νι θαν δῦ δοῤέγῖς, ἤνε πιαγῖηῖ5, ἥν ε τεγγετγιθι5, αιδι8 

᾿ οουπάαθαηί. Οὐοΐά ἢ τὰ γεγατα εξ ἤθη οοπηρεγίαξιγ, ΙΟΟα ΠῚ 
Πμαδεῦς ροίείξ γαῖίο αἱϊα, ψιδπη παῖς {δ᾽ πηριε Εὐηλίηια5 5 φαοά 
18 ἀϊέξα Πηΐ οὐ αὐρευϊξαίεπι, σιπὶ ποία δέγαθο, 6484 δοΐπος 

Ἰοάαιηπιοόῦο τεξεγαηξ, ααππὶ πο πηοάο Εοῤίη4άε:, γον αΠη ὅς 
Ἱ Ἑοῤίνα ([οτίαῆς ρεν Μείδρπογαδπι) ἃ ϑοπεσα, ὃς Ἠοπλἷγο. 1]. β΄, 
 ποπ ΠΕ ΠΓΠΓ. 
Υ. 416. Κεφόνήνων τῆολίεθρᾳ] Ουαη Ο ρα εηηπι ορῥίάα ἄλ- 
λυδς ἄγλα, πυλῇ υατγῖο ἀϊῥογία εἴἴε Ἰηάιοεξ, ποη ἐδηξαπη Ἰηΐα- 

{πΠππὶς ορρίάα, ουἱ Οερ αι ρα ποταθη Ῥίο  οπλδρι5. ὃς 8111 ργὸ 
είατα ποϊπηΐ, (σαπα, εχ ϑίγθοηΐς (επίοπέϊα, Ἡοπηοίο δηιος, νεῖ 

ἢ φγμο, ἀϊσαίυν) ἱπίεΠίρεγε νἹἀδέιγ, νεγπα ὃς εὰ 4886 1η ΠΔοα ἃς 

4115. υἱοίηἰ5 1η{8]}15, Ῥυζορι8 γεγο σᾶς ἴπ ΡΓΟΧΙΠΊΑ οοπέϊπεηΐδ, 

ἢ πηλυϊ εἴτα [01]. Αὐαγηδηΐος ραγία, ροῆτα. Νοη εηὶπὶ 6ε τη{μ}}15 ῃϊς 

Π λρεγο Ῥοεία τηϊιταέαπη, ( ἀε. φυθι5 γεῦίς 495. ἀϊοείαγ } ΠΕΠΩᾺΕ 

Ηΐς 1πία 15, (ὦ ορρί4α (ερβαιεηυπι ποιηϊπαΐ ; ὃς ἕδη σοηίπεοη- 

Ἐξ Δοαγηδηϊα ΠΕ ΔΠΊ ἸΠ{Ὡ]ΑΤΕΠΠῚ ΥὙἹΟΙΠΑΓΊΙΠΙ 1πςοΐφ, ἘΠγΥΠῚ οἰπῚ 

Ὁ Τυδάϊεῖ, σομπηπγπηί Κεφόνηήγων ποπγηε (ἃ Οερραίο φαοάδπη, πξ 

᾿ ἔεγαπέ, ἀδάἀιόζο) αὖ Δη ΙΕ 5ρρε ]Δ{1 {ππέ, αἵ Ῥγοῦδί (Θεοσγαρῇαϑ, 

ἢ δέ εχ Ἠοιπεγο, {Π|2ἀ. β΄, οοηίταί. 
“τ Αὐτὰρ Οὐνατόὺς ἦγε Κεφόνγίυῦ ας μεγαϑύμες, 

ἵ δ᾿ Ἰϑώκίω εἰ γον» ὅς. ἕὰ ρδεΐίο ροίξ, 

᾿ς οἵτ᾽ Ἤσφρων ἔχον, ἠδέ ἀν) επέραι᾽ ἐνξμιονἶο., ὁ 
. 438. χτ' σύμ Θῥιμοπυλείων) ΤΡογγηοργ  ( Γδοηϊάα ὅς 300 

ϑραγίδηουιπ), 481 ῬΈΡΠΟΟ ἘΧΕΓΟΙΤΕΙ ἔς ορροίαεγιπξ, ΠΟΌ1] Οδϊζα 

Ἐΐατα) ἱπηρτοριῖς δὐπηοάαπη ἃ Εἰνίο ὅς 4115 Ηἰτοτ εῖς 1 δείηΐ5 α- 
τημυπίῃγ, ρο Οεΐα ὅς Ριπάο, δι δὶ5 οοπξησῖς τηοπεδι5, ἀππὶ 

ὙΒογπιορυα δά 1ρῆ5 ἀϊοιιηξαν ρὲῦ Οὐγδοίδτη εχίεπα!, υς Αρεηηι- 

πὰ ρὲῦ [ἰαδην ; ρτοριῖς φυίάεπι ὙΒοιτπορυ]25 ἀπρυας {πηξ 

τηλτῖ ῥγοχίπησρ, θὲ {τληπία5 οἱζ ρεγ Οφίαπη, Ἰηχία ἀὐτατο 
ἑ ΡΥ τοῖϊα 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚεΙ 5... το 
ς 



τού ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΒΙΙ 5. 
ἐεῖτε ϑέγαδοης [15. 9. σις ὃς πύλαι Ρογξα νοσαηέιγ, ααο Δη.- 
συίτιβ 181 ἱπΐεγ πιοπίεβ, {ια ρὲν ρογέηι, {γληΠίις ΠΕ, αξ 1Π 
Ῥοτξ Οδιςαίς ὅς ΟἸΠο 5, ὅζ Θριμοπύλαι, ἃ ἐῤεγηη1ς ΥἹΟΙΉΪδ:. ἢ 
δεά Πδο φιιόζογις νεῦρα, χτὶ σύμα ΘΡμοπυλάων, ποη γεζϊε δ. 
Ἡξεην. δίερῃαπο γεάήϊ νιἀθηταν, 44 ἔάαμοος ὙΡοΥΙΟ γ᾽ αγηρι : ᾿ἰσδέ 
εηϊπΊ 4 φασπίαπι τ]ίγα Οερμι πὶ ὃς Ῥαγηαίπη δα [1|6τᾶπὶ υἱχαθ ἢ 
ῬΠοοΙΚ ὃ ϑίγαθοπε ἐχίθπάδίαγ, 601 οὔατα γοίεγε Ὀαρῃηπηΐεπι, η΄ 

» ἴεν Τοογος ΕΡισποπηϊος {ἰτιέζε {ππηρίος ὃς Οραηΐίος ᾿πεγ]σοηξοο 
ἐεπΊ, οἰτπι δὰ ῬΠοοσεπίες ρεγίημ δ ; ΠεΠΊΟ ζὰπλθη Δα ὙΤΠΕΓΠΊΟΡΥ- 
[25 ἴχαε γερίοπεπι εἀτὴ εχίεπαιξ, οαπὶ ΟΟΥῚ ἘΡΙΟΠΕΠΊΙΑΙΙ Ἰηξογτς 
76: ππί. ἰριξαν χτί Πς Πρπίπολξ ὑθγίμς, γε] ὲ γεσίοηθ : αξ 
ἔξηπις ἢ, Ῥῃοοιάθπι εχ Βούθαὶ! ραιία δά ἰοοα Ῥαγηαῆο {π] σε ΠΕ 
ψεγίις Τ᾽ ΠΕΓΠΊΟΡΥ 45 ἐχρογγσι. 810 ὙΠυογΙο5, 118. 2. Κα πω ἥ 
Κερόνμίω χα ̓ Αχαργανίαν» ὃ γΟΡΊΟΉΘ ΑοαγΉΔΉ14: {Πα 6). ὶ 

Υν. 4ἀάο. Κηφιατᾷ μέγω κύμα} ἘΪανία5 Πἰς ἃ Ριπήο πιοηΐς ογέιϑ, 
Ἰαχία 11] αρατη, ὥς ρεῦ ῬΠοοιάι5 ραγίεπη ἀδἰδέιβ, ἘΠῚ γείεγε ϑέγαθο, 
οὐτη Αίορο ἃς Π{ςΠλεηο ἰαηάειη πρίςεξαγ, (εἴτε Ῥιοίδιησο, 118. 3 
(ἌΡ. 15. Ἷ 

Ν. 441. Ἰπυϑῶν᾽ ϑυόεν πέδον] Ῥεῖρῇῃος ἀείουιϑιε, Ῥῃοοίάϊς απ 
ῬεΠγ Ῥτόρα Ῥαγπαῆατη, ΑΡΟΠΙπι5 ῬυΕΠΙ ογασιΐο (4αοά ἃ ἔσεπηῖτος 
ηἷς φυιϊθυίάαμη, 4115 ῬυΓΠ145 νοσαγαηΐ, {τροΐε σοηίςσεηίο γε α1- 
(π|, ἀπά8 δἄαρταπ), Εὶ Τήροάε ἀϊέϊζαπι) ὅς. Απιρῃιόϊγοπαπη, 
ςΟΠΟΊΪΟ οἰαγαι, τα ἃ ϑίγαθομβ, ΠΌ.. ο. σοηίζαί, {ΠῚθ.πὶ νεῖο 
ἤδης (4ιδ, οὗ (φογβςϊα τὼ ΑΡΟΙΠΠ15. ἐεπηρίο ἐγεχαδητια, ϑυός 
πέϑθον νοσατ) Ὀιοπυπαβ Πυϑῶνω ΔΠΈΖΙΟ ποπγῖπθ ἈρΡρεΪαγε νιᾶθ- 
ταν, ὃς ΠυϑῶνΘ- πέδον ρεῦ Ρεγιρῆγαπη, ποη ΔἸΠτεῦ Ζαλπλ Ὁ θΈΠς 
Ῥέαν! ργὸ Ῥαΐανίο ΨιΡΊΠ 5 αἱαγραξ ; ὩΙΠ πγα]15 Πυϑώνδ πέδον 
Ῥγεβορῖς {δυρθηεῖς (οἰμπι τς ποΐαγδ, τ εἰπΊ δΙποπγπεπι ἃρηοτὶ 
ἰζαῖ ὈΙΟΠΥ Ππ5, ση1 δαπάειι πΊοχ Δι φυμΐω ἀρρεῖεί. Ἡοπηοβος 
ηυϊάεπι 1]. β΄, Ἰπέεγ ῬῇοοΙ 15 αγθε5 Πυϑῶνω σετρήξοστι» ΠΕΠΊΕΓΔΕ Σς 
ὉδῚ ΟΥδο πὶ εἴδη αηΐς ἩΟΠΊΕΙΙ ἱεσηρογα δὐϊίαπι {ππ|6 ἐκ π᾿ 
Ιοοο Οὐγῇ: 3', σοηίτζας. 

------ μυϑήσα]ο ΦοϊξΘ- ᾿Απόλλων 
Πυϑοὶ ὧν ἡγωϑέῃ ᾿ 

Εἰζπεις οἰ Ρῥαδμς Αροϊίο 
Τὼ Ῥγέῤο ἀϊουϊηά. -ττττττττττττ: 

Οὐοά ἦε ΤεΙρΠῖοο οὐάουο ἐχροηϊε Οσεοργαρῆι5, δ νετῦα {5 
Ἰοιθη5, Δῃφοὶ κα «ιὲὼὶ τὰδτχα γνώειμοι, ΠοΙΡΡὲ ΤΡΊΣΗΥ ῥγορέοΥ βρῶσις 
οοἰοῦγες βμέγο. Νόοη οοηΐϊϊαί φαιήεπι 4Δη Πυϑὼ, ἤΠοιὰΐ ὃς Πυϑῶν»ο 
ὉΓΡεπῚ εο ἰοςο Πρηϊῆοεί, 4η γείῸ (ἘΠΊΡΙαπι; ϑαϊἀι5 εηΐαι αἸογῖθ. 
ὈΓΌΕΠῚ Διελφὲς.» τοΠΊΡΙ ΠῚ γεγο ΑΡΟ Π15 Πυϑὼ, ἀἰοι αῖαιτ. Ἔχ 
δίγδθοπε νεγο, [1δ. ο. πηαπιείζαγη εἰς, τρίαι αὐθεαι ὈεΙρῆος Πυφ 
ϑίαν ἀεποπηηδέατη (χεχλής 5) χἡὴ τίωὐ προφῆτιν Πυϑίαν. κἡ τία 
πόλιν, ξπὸ τᾷ πυϑέως, 5 υἱεορε Ὅογο δῷ πγϑοθι ΡῬγεῤτάνη ἀῖπος 
ἕξαγι, ἃ τονο πυδέδς.) ἘΠ ὥς Πυϑῶνω οἰϊπι νοσαΐαη : ἢ ἤοθ 
τε! ΟΠ ΟΠ αἴἶε:, πρότερον δι᾿ ἐκϑηᾶτο ΤΠαργαοσία, νώσυ, ἔπφτα 
Πυϑὼν, ὕξερον δὲ Δελφοὶ, Ργλμς υοσαῦαεηῦ Ρ γμαζηημς ἴηω. ἣ 

» εἰηάθ 



ΟΠ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙ 5. 
γᾷρ Ῥγελον, ροοά ὑογο Το ρ ὴ. ἴῃ τηδηϊξοῖῖο Ἰρίξαγ οῦροῦα 

εἰξ Ἐγαίπηις, 41 ἴῃ Αάλρι Ργἕμηι ογαοα!απη ἃ ὨεΙρΠῖοο ἀπ ϊη- 
αἷς; ἱπτο ὃς τρίς Ῥιοίεπηαειις, 41 δατῃ ζογίφδ 1η εγιογοπη ἀπιχῖε, 
μα: ὙτΠϊατη πγθεπΊ ἃ ὈεΙρΡἢ15 ἀϊνενίδηη, ὅς Πεῖρπος ἃ Ῥαγηαῆο 
Ιοηρσε αἰ πέος, [βοϊέ : αυιθηη ὅζ [101 (δερε Ιοσα πηι! ρ]Ισαγα, ἀπρ οὶ 
φαΐ γαγὶς [ουτρίο, οἸαίάεπη ἰοοὶ ποπηῖης ἀδοορέμμη, ποη (Θηη6] πο- 
ἀλῖ Υ. ΟἹ. 54 πηαῆππι5 ἴπ ποί!ς5 δὰ δοίη, 81. Πνατη ὃς ΖΕ ΓΠΔΠ4ΠῚ 

᾿οἸηΐαϊας ἀϊνενίᾳς ἔποῖξ (οὰπὶ παο σταςᾳ. 1114 1 χτῖπὰ εἸαίάξη τη[|125 
β Πατῖο πε, νας Ῥ΄η. [1Ὁ..3. σαρ. 6.) ἀξ} ὅς ἴῃ Αἰτῖσᾳ ΟἸπροδηψ. 

ὃ Αἰριά4, τὲ ἃ Βοοσπατίο ποϊδίιπη. 
᾿ ἧχι δροκον!θ- Δελφιυΐης} Ὀγασοηΐθ, ἡπεπλ ΑΡΟΙΠΠπἰ5 (Ἀρί ες 
᾿ΘΟΠΗΧΙΠῚ ἰδγιπξ, Ἔχ τινιαβ, ὑξ (Θπεε Ἐπ ταΐῆ 5, {γιροάϊ ἀρροῆέας 

8 ἱπά!οαῖ. Ερο γεγο ἐς εῇρίε ἀγάσοηΐβ Ῥοῖ15 1ΠΈ6] Πρ 1} 
ραζο ; πάις δηϊπΊ ροΐογαπε (θα ]οῇ πιοητι ({ααΐθ πος ἃ ϑέγα- 

8 Δσποίςοϊ(γ) γεῦϑο Ἔχαν 25 οχίζαγα, {εἀ τοὶ [0115 νυ]ραΐδ ἢ- 
ΠΙΠΙ ΟΓΙΠῚ ἢϊς ροηΐ Ῥοΐις. χάρο ἢϊσ δΔέφυμης ΠιΑΠ ῥγοργῖο 

᾿ΠΟΙΠΙΠΟ ἃ ὈΙΟΗΥ ΠΟ Φρρο δέ, τ ὃς δ φίνης ἃ ϑυ144, 4] υτθδϑπι 
[η66 Πεῖρἤος ἀϊέζαπα μυΐαέ; Πομξ δπάσιη Ὀγασοηετη Πύϑωνώ 
Ῥυγδομοιν ἀϊξτυηι 411 γοϊπηξ (αἰ Ον!ἀΐης5 Μεΐαμη, ΠΡ. 1.) φαΐ ὃς 
πόδ πθεπ ΠΠυϑῶγα 4 ΠΠυϑίαν» ὃς ΑΡροΪΠπεπὶ ΠΠυύϑιον ἀδηοπη- 
ΔΓ σοπίεηξς. [)εάπουηΐ χυάεπι Ρίογίχις Ρυ Ποη5 ΠοπΊεη ἃ πσύ- 
8ὼ Ῥμιγείαοίο, χιοά εχ ριυξγοάϊηα ογίας ΠΕ : ὃς 41 μυϑυλο- 
μῶν Ἰηΐογργοίος εἢς νοϊηπξ, μεν ἔαραΐαπὶ ἐς Ῥγίῃοπε ΑροἹῇ]ῖ- 
τίς ἰπρτες5. οσοιίο Π1Π1] ἁἰτὰ τπέε!Πρεηάππν ραΐδηξ, 4αδηι ρι- 
ἀγο!ποιη ΔΕγ5 5015 γα 15 0}. Ηος αιάεη) ποη ργουγίαβ ἀΠ{ρ]1-- 
Οδξ; ΠΊΔΡῚ5 γ6γῸ ΠΉΙ ατγιάθέ ϑέγαθοηϊβ (επεηξα, ἰοοο πιοάο οἱ- 
αἴο, 41 Πυϑίας ΠοπΊεη ἔπη νΔ,ΙΟΙ 55 ἔσεπηϊηα», 4αδπη ἰοοο ἸΡΗ͂ ο- 

0Π}15 οἷλγο Πηροἤέιπι [πίε ὑπὸ τῷ συϑέωκ, ἃ [οἱοτεαηάο, 
Ἰοῦ Ποηηϊπε5 γείροπία δὉ ογάσιο 151 ρεζογεηΐ, πυύϑων Διΐοπ 

ΕΓ ΘΏΓΙ5 ΠΟΠΊΘΩ 15 ΠΟΠΊΙΠΘ ΓδΟεηζΠ5, ὃς δῦ δὸ σοηβέξιπλ 
Ἰὔϊσο, οἰπΊ ἀρὰ Ἠοπιεγιπὶ εχίθξ Ὡγθ15 ΓΠυϑῶνΟ ποπΊεθη, ὅς 

475. υδι ογάσαϊα γε άἀεδαπέιγ, οὶ ἡοηάπτη ἔαθι]4 ἀς Ργίῃος 
δ΄ ἀγαοοπθ πύϊα Π1ΠῸ νιάραΐιγ. [6 αἰΐδεγο ΠΟ, Π6 ἐπέχω. 
ΟΨ. 445. Ἢ ὠπὸ Μιλήτε] Μηίοεης ὃς Οἰάγιις Ἰοσὰ ΑΡΟΠΠΩΙ (8- 
τὰ ἤπογο : ΟΠ γεγο ὃ Ιοςῖ5 ΠΡῚ (πογῖ5 πιοάο ἀπαπη, πιοάο δἰ γἱ- 
Ἔἴ ογεάευαηέιν. 81. ΨΊΓΡΊ ας ἠς Ψέπεγε, ΖΕη. 1. 

; ρα Ραρέιωγι [εὐ ἱγηῖς αὖτε, {δ ἀοί7μθ γευΠε 
ς΄ 1 ,αἰ4 {᾿α:, δὲ ἐογηρίπρι 1: 
 Ἐχ Πὶ5 φιμάοπὶ Μέηίρέμς Ἰοηῖα υγὸς (Πσεὶ ΖΕ οἰίσατη Ἐπήδξζις 
ΠῸ Πῖσ νοσεῖ ) 01 Ἔχ! ΠΉπΊ ΑΡΟΙΠηἰς Διιδυμέως, φυλῇ σογμο 
Οτι, ἔληππγ (ππ ; Οἷαγμε νετο ἕαπαπι ἔξ ΔΡΟΙΠηΙς [αχία Οοῖο- 
ἸΟΠΕΠ), (1 [π46 Οἰαγῖι5 ἀϊίξι5) σαπι σο σοσποηηῖηθ. ΕΠ τιΠγ- 

αξ ΤἈΠι1Π ογάσι!ο ποῦδ!6 ππξ, δέγαθ. 110. 1.4. πες "ΠῚ ΠΉΠ]Π}4 ἔι1- 

-ο. 

ἴξ γἱἀεηξαγ, ἀυηῦο δηὶπι ἃ Ραυίαηία ἀϊοσιπίηγ, ἐκ ἐξειργωσυδῥαι. 
ερῷὶ αὐδῇ ξερηρία 1γη ρον ξεξῖα 2 υῖρρε σαπρὰ ΜΙΕΙΠῚ μμανήεϊον 
ἐΡ[αΠῚ Πιορῖε ἤης ἐεζξο, ὅς Ιπσὸ Ἰηζιις ὃς Ἔχίγα σοηπέμπη, υ 
ταῦ τείζατην, χα] ὃς ελάξηι ἔεγε ἐς Οἰατο ῥγοάϊέ, Ἢ Κολοφῶν, 
"ἊΝ πόλη 

᾿ 
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"ἘΣ οὶ Ἰ τς συῶν λόγον 

1τῦξῦ 6ΘῸ6ὃΌ6Ὃρ ῷξἜ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΈΕΙΓ5. 
πόλις ᾿Ιωνικὴ, γἡ τὸ σεὴ αὐτὴς ἄλσιΘ- Κλαείε ᾿Απόλλωνθ-, ἐν ἢ αὶ 
μμαν)εῖον ἰωὐ ποτε παλομὸν» Οοἰοῤῥονὶ μγῦς ]υηἼοά, 85. 4ηὲδ δαγ 
ἐμοης. ΟἰαΥ11 ΑΡο  Ἰη15, τη 4μ4 ξϑ᾽ ογ φομίμηγι ἀηΕΗΠη1 αἰ ἐφμαηαι 
με. Ἡῖϊης λέξαι τ ΔΠΠ| μαν]ένον ΟἸαγίτσν ἐμοιογι νοσεηΐ, αἵ 
ἕμηε νεῖ τευρί πη, 411 ἀδηῖψαε βργέθηα (πάτη Κολοφῶν()- πη γί 
δ νάμια μαν]ικὸν ποπηπαέ ΟἸδμηεηβ ΑἸεχαπάγιπι5) σ}15 ἀπ ροΐα 
τὸ ἀδ (αίίλ!ο δά Ῥαγηδῆπηι (οηΐο (εγέιγ, ναΐθβ ἀἰγίπο ἔπσογα Ρεῦ 
Οἰΐοβ οὐὔδοι! 4 εὐ 1Π8 ᾿ηππξ Απδούεοη 1η Οὐ 5. ἦ 

Οἱ δὲ Κλάρε παρ᾿ ὕχβαις 
Δαφνηφύρφιο Φοί( 
Λάλον πιόν]ες ὕδωρ 
Μεμυνότες βοῶσι. 
ΗΣ σεγο Οἰαγὲ σά γίρας, 
1 σωγσογὶ ΡΡαωδὲ 
ΠΤ οφηάσονῷ δίροηξος ΑΖΗ 472, 
οἰ ϑηθῆσῳ Θαχοίαηη 4. 

' 
' 

Ἐξ νει συ! ἀειτι ΠαΡετΙ ρο πὲ οπγ65 Ππ (ἐπξεμεῖορ, σπαηάοαι 
ἤει πᾶς ΟΠΠΪΑ ἸΠῸ ἴῃ ἰοσο σοη]πηζζα ἤϊογε: νιάς ϑαϊπιαῖ, 1 
ῬΙΙΠ. ἐχενο: Κλάρον ὠπὸ δ κλήρων, ἃ (γείδις, ἀϊόξζατη, Ἐπ 
(ἢϊο ὥς 411Π|5 αἤδβητοῦ ἢ οὐασι4 ΘηΙΠῚ ἰογέες νοοαηξ ἔμ1ΠῈ 411, ἐ [ 
Ον!άϊι9 Μεέφι. Ὁ, 1. 

--λίιαομῖε σωϊες ῥγδοαγὶ 
ΝΙμηιρΉ, 895 φμχιμιρε ΚΟΥ [ἀσγάν Ζηγογο [Ὀγέδ:. 

Ν. 447. ᾿Αλλ᾽ ὃ ' ἱλήκοι] Παρέκρασις δι ἐγΓαηΠέο οἰεραῦ 
ΡΟ η5 ἐπίπι πηθητίοηα ἔα τα, οσσα!Ποηθπη ἀγγρὶξ ρτίπιο ᾿ρίππ 
ἀεϊπάς Μιιίας, ἱηνοσληάϊ, δέσιιο ἴέα ἐγδηίδιιπαι δ 1 [1125 ἀοἴουΙθ6ΠΕ 
45, Ἰηνοσαζίοπε {{π4, ἐαπαπαπι [π {{π||πὸ 16 1119 ἱπορΡΕ, Ῥυδοηη 
Δ: τπογὸ Ἡοπλειὶ, 1. 4΄, ἀππι Οδΐαϊοριιπι πανίμη ἀσστεθίξατι, 

Ν..450. ΧὩ μέοσον] Νόη αιεπ ἐχαύξα, 1η{{]2 εηϊπλ Πδο ΘᾺ 
{γᾷ (οΟἸπΊηᾶ5 1η ἰρίο Θσδληο εἰς - {δ οἰπῈ ςο]απιηῖς νίοῖπα ἢ 
δος Ῥοεέϊοδ Ποεηξίας ἔδο!]ε σοηάοηαι! ροίε(ξ, ργαίογείηι οπι ἃ 
ἴζα ἴογθ Ἰοααπεῖ Ππέ, τε Μεΐα, Π6.. 3. οΡ. 6, Ο΄,“4ος β'δειι ΕΠ 
δῖε. ϑεά νιάεξιν ὈΙΟΠΥ Ππ15 Ἐγδίο ἘΠε ποτ 1πεδέιι5, 4.1 ἠπχία Ὁ 
᾿ππληὰ5 ἘΚ Ποῖ ΠῚ οΟ ΠΟ σαξ (ᾳυάτη 4α!ἀοπ ΔΠΠ|. φαηδεπη οαπὶ 
ἀϊθι5, 41Π| Ἰη απ {Π1 Ὀγοχίμπατη ἔδοίαπε) (οίϊο δίγαδοπα ΠΡ. 
γἡ) ̓ Ερῳτοϑέγης δὲ τίωΣ (υμεχῆ τὴ Κάλσπῃ Ταρτιοσί δα, χαλῶ διὶ φη 
γ Ερύϑειαν νῆσον ἐυδοίμονα, Εε ΕΥφΓο βο,ος Οαίρα φαΐ δοὶ 
ξ6122 Ὑ 10.672 ΤΑΥ͂ ἘΟ[Π1εἰθγι Ὁοοάγὲ ἐγ ν ξ9. Εγγεβοῖάηι ἐμ ΑΕ 
μηδέ αη,. ' Ὑ 

ΝΥ. 451. ᾿Εοατόων]α Τάσει:.] Γάσδειεα (αι Γι λτΙη15 6.446) 6 
ἐγεπηα γοοδέ, 4 ΠΟ( 1ῃ α]τπιο Οὐοοϊάρηξε ἢξα πε. Ὅς αὐτο (αμἅπη, 
1η{155 σορποηγίηειι {π|ΠῈ ϑίγαθο, Μεῖα, ὥς 41Π1| ἐγαάαη) οπη διΟ 
ΙΟῈΣ ἀρραῦθέ, 4114 τη ᾿π(]4 6Π{8 φΠγπιαί, κ᾽" 

Ν. 453. Ἔνϑασε Φοινίκων) ἈΠΡΌεγα παης ἃ Ῥἤοξηϊοῖθιις ΟΟΠαΙΡΙ 
ἴλτα {1ΠῸ (Ὲ «Ὁ 115 Παθίἐφέαπη πο γείεγέ Ῥιοηγι5}) ἐε Γδξι 
Ομγέμ8 10. 4. ὃς ἀρῃὰ αὐζζογες τη σοηίοο οἷς : [Δ ΜαγοιΑ Πα 
Ηεγδοϊθοίᾷ, Ὰ -τΝη σῷ 

᾿ 

τ 



ΚΡ" 

σομΜμ ἘΝΤΑΒΊΙΓΙΙ 9. 

νῶν : Νῇῆσσε ἐξ οοἶτῃ, 

Λαζᾶσα Τυείων ἐμπύρων χῳτοικίαν» 
Τάδειρᾳ 

Τη[μἰα πίείγμα, ΧΟ 
Ομ» ΤΥ ΙΟΥ 02 Ὁ1ΕΥΟΑΓΟΥ 57). Οὐ 0)1.471 4ΟΟΟΡΊΣ, 

τς (446: 
ΘΔ. αυάςη), 1.3. (ε δὉ 1ρῇ5 (ἀσαὐδιίδη!5 αοσεριε τγείογε, Ῥῃαση!σοβΔ 
ἀτθεηι 68π| οοηἀεπάδηι ἴεν παν!ραῆο - ὃς ὈΠ χυϊάέπη γε πῆς, σποά 

οΓὰ πο [ςΔγεπέ,εοβ γεγο 4111 (ἘΓΠΟ παν σαγαηξ αγθεπῃ ἢϊς {ἀξ 8. 
Υ. 454. ᾿Αζύμβροι] Ηετουΐεπι (οἴεπηὶ τεϊσίοπε δὶς ου]έμπα 

ϑίγαθο, Ιοσο οἰϊαίο, ὅς 41Π τεϊζαπίιγ, 864 εὸ ποπηῖπε ποη Ἠευ- 
᾿οαΐεπλ ὙΠεραπαπη ({ αιπάεπη 15 4115 ἃ Τγτγίο ἐπειῖε ) {ε4 Ὑγ- 
τίαπι [ΠςΕ]ΠσεηάπιπΠΊ Ππο5, ΟἸΠΊ Αὐγίαπο, οεηΐεπηβ. ΤΎΓΙ 6- 
πἷπη, ὈγδΙ5 Πυ]85 σοπάϊξοτεβ, Ἠεγου δπη ᾿γῶ οδείογι5 4118, ἔδη- 
4ιλιη) ΡΑίΓΙπῦ ΠΌΠΊΘη ΟΟἰπειτπέ, ὃς ὩΓῸ5 Τρία 11 ἀϊσαία ἔπιέ, 
τείϊα Οὐτγίῖο, ΠΌ. 4. υπάε ὃς Μέλχαρϑον Ἰρίμπ) νοσαγηΐ (πὲ στα- 
φενοχ (1 (οἱεί) φιαῆ τιν ῥὴς (πα ῥγα[αογη ἄδυπη, (ο], ἃ ἽὝ 
γέχ, ὃς Ὁ ΤΥῪ οὐυεάς - Μέλχαρθθ-, ὁ χκἡ Ἡρᾳκλῆς, Μοίσαγτρμ, 
41 85 Ἡογομίος, Ἐπίεδ. ργδρ. Ἐνδηρσ. 0. 1. ΑΌ ἤος ΠΟΠΊΠδ 
Ὅτζοος Μεϊςετίδην ἔπιπὶ (φαεπὶ ὅς Ῥαϊδιηοησπη νοσαγιηῖ, ἴοτγ- 
ταῇε ἃ πείλη ἱμξία, οὔ οογίαιτπα αὖ Ἠξεγοα!ε οὐἹί4) ἤπχηϊδ πμ]- 
[5 ἀπδιῖο ; οὐ] 15 σα!ταπι οππὶ ὙΠεῦδπὶ ἃ ῬΠοΞηιοῖθι5, ΠΟΟΓΙΠῚ 
ῃ (αὐ ὃς (σλάϊέαη!}) ὄποικοι εταπξ, δοσθρ 6ηΐ, ΤρΠΠπΊ, ὉΪΙ ὅς Ηεῦ- 

"ἀι 

ἘΠῚ ΡΓῸ ἔπο νεπάϊσαυαηΐ, φιφῆ ὙΠΕΡΙ5 ἡδέ! πηδηξ, ὃς ριῸ ἐ1- 
γεγῇς πυιηηϊθυ5 οοἰεθαπέ, οτπὶ ἀϊνεγίᾳ ἐδηΐαπι ποπηηα οἤξηξ, 
τοῖς Ηείγομίο, Πϑηαΐμων δὲ Ηραχλῆς, Ραϊαηιο, Ὅεγο εἰ Ηεγ- 
μος. Ῥογίπαπι γετο ἀθαπη Ῥαίαπιοη (δσεταπέ, φαοά Τυτί, ροῦ- 
ἑὰς πο] γί!, ῥγδίες εἤει, ὃς ῬΠΟσΠΙΟΙ δια δὰ εἴπη ῥτέσες σοη- 

Ῥίσίεν δηίτιααθπι απο Ἠετγουϊεσὶ ΤΥΓΙμΠπΊ, ΔΠΠ|ΠῚ ΓΕΟΕΠΈΟΓΕΙΩ, 
Ὧἱ ὃς ᾿ρίς Ὑγτῖ5 Πιεγιῖ, ἃ (ὐφδαϊέδη!ς οὐ], Αἰπιπῇ είατη .8- 
ΦΥράμπι, ΔΠππὶ ὙΠΕΡΑΠΏ πη, ΠιΠ|6 σεηίεδέ, αἵ ρ]αΓΙθιι5 Πογοῖθι5 

ἔθος ποπηθη σοπηηϊοδίππι ἔπεγιξ, οὐπὶ Οἴσεγο ἀδ. πδί. ἄθογ. ἰδ χ 
εγουϊες πιπιεγεΐ, ΟΠ ΕῸ ποη οοηίεπήδπη, Ἐπ ργοῦαθ! 6 4111- 
ἄεπ ΠῊΠῚ οἴπι νἱυπὶ (απο ὅς ἀοξεῆπιο ΨοΗϊο ρίδοεγε 14Π| 
ΟὙ]ΔΕ0) ἀπςεπι οοἱοηΐδο, 4πᾶ ἃ Ῥῃαεηϊοία (σαάε5 ἀεάπέξα εἰξ, 18] 
ξτου 5 ποπγῖπε σαϊέμπι πππῆδ, σαπη εὰπῚ 10] Γεραϊέατη πῆς Με- 
ἴἰλ, 1ρίε Ηἰΐραηιι, απ γπεί, 481 Πα ἀε τη] ἴα Πμαδεί, "Ὁ. 3. ο. 6. 
ΟεγΕ 1.) αἰΐεγο σογηη εἸη{ἀθηηι σι ἐη (14 ἨονηἼγιῖς πεν θθγ ΘΡΗἰ6η.- 
δηλ, 17) αἰξογο ἐθγη βίη “ἜΘ ρεΙΣ Ηδγομίες, οοραἠεογεθης, τοί ρ1ο. 
ἤΕ, τορι ἐφέο, ορτύτς 1ΠΠπ|ὲγε: ὃς Ῥασΐο ροΐξ, ε)5 οὔ 101 Πία 

᾿ οἴκ τεΐίεγε, Ῥγοῦδθιε γεγο εἴτ, πππο Τυγίαπι χφαϊάεπι δι1Π6, δά 
 ΖΕργρέυπι φαϊδυίάαιχι Παδιζπη, ΟὟ ΓΕΡΊΟΠΙΠΥ 1{ὈΑΓΌΠῚ ΥἹΟΙΠΙΔΠΊ, 
ὃ φοπητηππῖα Οἰτ]πς σΘΠΕ Ηδγοι}15 αοτα : π|Π ΖΕ ΡΥΡΕΙ Ππγαΐ 
Ἴπὶ ΤΥτΊ8 τη Ποἰοηίδπη Πα ἀεάμετι Πιογῖπί, αποὰ ΝοΠϊο ρτο- 

ΟΒΆΡΙΪς νἱάδευτ, ϑοῖεπιὶ χιίάεπι ργῖπη! οτος ποηηίπε σαϊτα πη 
᾿ δῆς (αι Ἡροκλὴς (τος οἰέϊις, φυλῇ ἠξρΘ- κλέθ᾽ ἐὐβῳ 
γ᾽ ΖίοΥἹά 

ἡρεγοηΐ : νἱάε ἀούπ πηι ἘῸΠ εγπὶ ΜΕ ΙΔη. "Ὁ. 2. 81 415. 
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ΣΙΟ 

. αἰξξαπα ααϊάεπι ργοάϊάεγο, ᾿υαπα Ῥμσσηῖσος Οφάάϊν ΔΡΡΕΙ ΡῈ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΪ. 5. 
Φίον 4) ὃς ἀποάεοίπι Ζούίαοὶ ἤρηα 40 εὸ ρεγαργαία ρὲῦ ἀποάε Ἶ 
ἘἨετο 15 ἰαθογες. ποΐαΐ, σπη Μογοθῖο, αὐ δι γασηιρ, ΨΑγίος ἴα. 
ΤΏΕΠ ΠΕΓΟΕΒ ἐ0 ΠΟΠΊΪΠΕ ἀοπαγε ροΐθγαηξ, 41 οὐθθ ΠῚ, 80115 1ῃ 
{τδτ, ρεγαρταγαπέ, ὅς Ιαθοτες οδιεγαηΐ υαίοβ Ἡεγοι! ΠῚ ΠΡΗ 
ἀπ πε θαηξ, πες ΠΠΔ]ΟΓΟ π|ΓῈ Δ[1Π1ΠῚ ΠΠΘΠΟΙ21 Πατη οο]οηία γᾶ 
ἀϊίαπας ἀτπόξογεπι, 481, ΠΙΠΠ 5015 2 ΠΊΠΪ115, {ξεΓ ἐδηζη Ὁ ΟΣ 
τι δ Οὐσοαἤιπη ἐπΊθηῇι5 εἰς, ὃς ἔτείο ρετγηρίο, ας (εγγοπο νἱθξ ο, 
Οδάεβ σοηθϊοϊε: χαρὰ Πα ναὶ Ἠασοδί ψιοά ἐς ςοἸΠπηηῖς ἔξει. 
τὰν ΔΌ Ἠέεγοι]ε ἐγεζγ15, εὰ5 ὃς ἤπης {ταί νεγ! ΠῚ ΠΙπγμπ., οππ 
ἨεγΟμΪ ΤΎΥΙΟ 685 ϑέγαδο δήιάιςεξ, 

ν΄. 455. Καὶ τίωὐ μβ,0}} Τηψμίαγ»ι (ΟἸΠσοξ; πδπλ ΟΠ γος τ 
τεῦὶς σοΠδγεξ νῸΧ ρῆσον, ποη πὸ Γάδειρῳᾳ (ηιοά ἀξ το δηΐδ 
ἀϊόξιπ)) π|Π ϑυηίῃεῆς ἢἰς εἤδε; ὨΘΟῸΒ ὈΓΌῚ ΠοπΊεη Οοεημ οΟΠ: 
γΈΠΙΓΕ Ροΐα]Ε 5 4ι88 1ηΓὉ155 ἃ (σγχοῖς ἱπιροῆία αὖ οἰεαβγῖς, αὐ 
Οὐ οΙ5 χότηγοι» οοριοίς [01 ργονεπιθηίδις, αὖ ἘΓΙ σα, ΠΊ αὐ ίο 
ῬΙΕγαΐλπι ἃ Ριπῖ5, ἀϊκεγιηῖ. Ηἰς φυΐϊάοπγ, φμε ἃς ἴη ΡΙΌΧ ΠῚ 
ΘΟΠΕΠεηΐα, νεγΠΠΠΉς εἰς οἸεαῖγος δδυπάαῆο, παπάς Οταοὶ {{ππ| 
ΠΟΠΊΪΏΙ5. ΟΥΡΌ, Π8ΠῚ ἴπΠ ὈΓΟΧΙΠΊΟ ιϊάεπη ἀδαηόδαῆτε εχ Μεῖα, [. 5. 
(01. ξοηδε : [κ ῥγοχίπιο ηη ῥογέης ε[δ, ψμορι Οάἠεαηεη, ἃ 
ἦμος, φηθηρ Οἰδα γι ([οτίεδη Οἱ  γογ 150) φρῥοίίφης. ῬΙιηϊα 
ΕΕΙΔΠη.» ΟἸΠῚ ἀπ1851η{125 Ποπηπεξ, τηδίογεπη, [Π 41|4 τὸς Πία, 4 
Ῥαπῖβ σ σά 41γ, Οοε ΉΜ (νη. εἴτι ἀἸόξαπη τεξεγέ: φαοά 4] επ 
ΠΟΠΊΕη ἀρι (ΟΓΆ 05 δΠΕΙ 1115 ἴῃ πὰ εΠδ ροξεγαέ, “Δ ΠΟΠΊΕΠ 
Γάδειεᾳ ἃ Ῥυηίοο Οσάάτν ἀεάυιπι; [δ ργίτιβ ργοσυιδυδίο ἃ 
Ῥαπηΐ5 τι δ5 οοπαϊέα (χποά δα Πίλοα ἐεπιροτα ἃ Μοείδ γείεγέα} ϑ. 
Ο άαηγ ποιηϊηδία ἐπέ, “ιδπι Δ]Ι]πα Ογασᾷ ο]αίάοπη Δρρε! Δο 
ςοερίᾳ Πιεγιέ, δὰξ 114 Γεγγαγαπι ογὰ τοῖς ἱπποξποτγίξ. 

ΜΝ. 456. ἐφημίξανο Τάδειρᾳ] ἩἨλΙΙποϊηαίαν Ἐπ ϊαέμίας, πα ἢς 
ἀϊέξαπη σεηίεε μαπο 1π{πι]ΔπΔ παδῇ γὴς δέιφαν, ὃς οσπίεγα απ ἀξ 
Βια]18 Ποπηϊηΐ5 γαϊίοπε ὃ Θἴῶοα Πηριᾶ αἤστὶ Ειγπιοίοσις, 4 
ΠΏΠΠ85 πλεγας ἔπηέ. ΑῬΏΟσΠΙςΙΡι5 τηἀξαπι μος ποππεῃ, (αὶ 4815 
ἀεπη σγαοα ποη ἰοηιῖ, (οἰ δέιν ᾿ς Ὀϊοηυ μι, ἃς ΔΡΕ [109 
δυιόξοτος τη οοηίεὉ εἴ. Ἐος Οσά αν εὰπὰ ποπηπαῆδ, χαρά Ρὰς- 
ΠΙσα Ππρτα (6ρθηι νεῖ {δρέτρ}} Πρηϊῆςαέ, ῬΠπίας ΠΡ. 3. σᾶρ: 22. 
Ἐξ ὅς ΘΟΙΙΠῈ5 οΔρ. 26. αἰτπητιε ξείπαηξαγ : ἰάδο (ΟΠ εξ, εχ ΠΠάοτί 
(ξηέθηζα, φιοα ΠγΔΡῚ ππάϊαας [ερεᾳ Πὲ, γφατέϊπῃη ναῖϊο Οσεδηο 
οἰπόξα, ραγέιπι ἔθπα! ἔτείο, ππίσο ἑαπέατη {ξαάϊο, ἴδια 1 2 ς᾽ ρ8 
θι159 Ἰαῖο, αὖ ΗΠ ΠρΔηΐΑ ἀϊγεμηρῖο - νεῖ, τὲ ΨοΠῆο ροξίας αυτῖδε ᾿ 
αιοά Ῥῃοσθηϊοῖθις. 7η1711γ1671}1,7γ2 ἔπετὶς φάνουῇας Ηϊραποβ. Γαΐ δει- 
ἐᾷ πεὶ πἰειφρύγματα ἀρυιὰ ῬΠοεπίοε5 ἢρηπίβσατγο ἐείξδξωγ Ηείγομίαε ς 
[(1]. ἃ νοτε Ὑ72, σφυρὰ Ηδεθγαῖς (δ ρεγρθηειρ εἴς. ΑἸΙΔΠῚ ἴλτηεπ 
Γαδ ῬΗαηίσπην (δάαιν, εαπιχας ἰηΐεν ᾿ρίᾳ Βαείς ἢαν] ὁ Δ, ὁ 
Δ]ΙαΓῚ 44 ΠῚ Γάσειεᾳ Οτᾶοὶ, ὅς ἔλτηι (σδάδς ἀἸχογαπηΐ, {ταῖαῖε 
ϑα! πηδίτι5, ΠΙγάγία πη Πυ7ι15 ἔξοι! ἄδοιβ ; ηυΐᾳ Τἀγίθηπιπι Οἰ πη 

(υε δα] ἔπις τη ΗΠ. Ὑαγεο Ηΐῥαπιία οἱυτέαεθηι, ζμάρε μμμς, ἦ 
7 γῖς μημέάεο μορλΐηρ Οαάάι: ρῥαῦφπε) Τατίς τη νοτο υὐθεπὶ Πα χτὸς 

ν , (ἄς 

»" 



υμ ᾿ς ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΓ5. 
ἐὰ οἵα Τατίεπι ἤΠπαν (χιθηη Βαείη εξ δίγασοηϊ νου πε νἱάος 
τα) νείεγιπι ΔΙ] π1, τείζε οοάεηι δίγαθοηθ, Ἰοσαίαπη ΠΠῸ ῥτο- 
ἀληί. ϑεά [Ιςεΐ νατῖᾳ Γποτιξ ἀε Τ᾽ ἀγίεο φητιφιογπι Γδπέεπέϊα, (ες 
16 θεγγπηατὴ ἕάσιεη ΤΎΓΙΟΥ ΠῚ ὠποικίαν, 4π4πΊ Ο4α42γ νοσατιπέ, 
πΟη [1 “πᾶτη Γάεέεερο ει! Ο χάος [πῆ εχ νείογιιπι σοπίδηϊα 
οοπίϊαί, (νἹάς τη νετγί. 4.5.4.) ὅς νοσαῦυ]α ηυάεπη ῃας ἃ Οτδοῖς ὃς 
Τλεηϊ5 εχ 110 Ῥῃαεηίσιπη λέξα πηῆξ, ὃς εἰάεπγ Ιοσο ἱτηροῇέα, 
ῬίατγΙ ΠῚ νεΐογιπη αϑγτηαπί. Ηΐης [Ππάογιιβ, δὰ γεπὴ ἤθη δά νο- 
(ἘΠῚ αἰίεηΐξι5, νοσεπι Ο4άδ: υἱαγραῖ, ὨδῚ Ρ]Ιητς 8. ΘΟ Ππις5 Ὁ 4“{- 
ἀν Ὠαθεηΐ : Ὑ)γ12 (Π4010} 25: ησηα {πὰ Οαάος, 14 6} δρέμρη, 
Ἀ0)21 14 ὉΘΥΠ1Σ, ΡΥῸ. 60 Ζμοά ΟἹ σμγηίερέα ΠῈ γηαγί. Νες (δ [18 
ατῦε αιαῖτ Οδόιθιι5 1ηςε]]Πρεπάπς ντἀδέιγ 4] 15, ἄτπιπη Ταιίοίς 
ἴππιὶ ἃ Τ 8 πιιξαΐο ποηηῖηε δά ἀγ νοσαίαπι φἰγπησέ, οαπ δῷ 
411|5 Ποπηθη ἴχπΊ Ταῦΐεϊ αιιαπὶ (σδάάιν (σδάϊαπι ὩΓΌΙ δυξ 1ηΠ]5 
ἀϊθυιαίτιγ, ῬΠΙΠΙι5 επϊπΊ, 401 σφάες ἀπδ5 εἴ ἔθη! {τεΐο ἀϊγοτη- 
Ρἕαβ “δέ, ΟφἼμηηι γ1 4} οΥ 6771, ΠΌΔΤῚ νοσαΐ, Οοεΐημαηι, 85 Ἴάγ- 
ἐθ|)07), 5 ἃ Ραηὴς ΟαάαἼγ νοοσλΐλτη ἔ1Π8 ἀϊίεγίε αβῆγπηαῖ. ϑῖς 
ἀ6 (λότθιις5 Ανίθηι18, 

Ηἰς Οαάάγ εὐ: εΠ} ἀξ 4 Ὑάγεοῇης ῥγίμς. 
Αἰτίαπιις εἴδπΊ εναξάσ. [18..2. Τατγίεη! ποπιθη ἐς (δάδυς υατ- 
Ῥαΐ, ἐς Ἡδφγομ]ε 1δὲ οα]το ἀρθηβ: Τόν γὰ ἐν Ταρ]ηοσῷ φοὺς ᾿Ιξήρων 
πμώμϑμον Ἥωχλέα. ἵνα, κὺ σῆλαὶ τινες Ηραχλέες ὠγομῶσμᾶδαι εἰ- 
σὶ, δοκῶ ἐγ τὸν Τύειον “εἢ) ̓ Ηερακλέα, ὅτι Φοινίκων κ]ίσμα ἡ Ταρ- 

Τηοσύς. ἐΙΕΥΟΙ 6772 1179 71: ΔΥΕΘΠΠ1 σοἰεην ἂν Τϑεγῖς (γεὶ για - 
4 Ιϑόγο!, πὲ φγρὸς Μεγίρων, 7μχεά Μέεραάγά, ὙΒαογά. 1. 2.} εὐὲ 

[4771 οοἰπιγγγι σι άαηι (μὲ Ἡφγομίθ ἀξία, ὀχ βέγηο Ὑγγέηηα 
εἴ Ἡεγομίογη, μῖα Ταγεοης ἃ ΡΡραηϊοῖδης σογηάϊέα ο. Ἠδκς 
ὧς (λάϊθιις ἀἸοῖ τηδπιξοίτιπη, οεἰεδτὶ ῬΠασπίσιπη ἠαχία ΗΙΠραηΐ- 
ΔΠῚ ΟΟΪΌΠΙ4, Ὁ] Ἰηῆρης Ἡδξγου 5 ΤΎΓΙΙ ἐετηρ!αγη, ἴῃ πο οοΐατη- 
πᾶ οἴη ϑγεα Ἡδεγοιΐες αἀἰέϊαο. [1 ρίξαν δα! τις εαπάεπι 
(πη Οαάάν, ἢς ΠΙ εαηάεπὶ οαπὶ Θά ῥης Ταγεοῇηρη ἰαοϊαηΐ. 
Ἀξ Ταγίεπις (ἸΠ6 1165) 1π ἱπ{α]4 ᾿πίεν Βδῖ5 οἵδ] Πία ΑΠΠῸ6 ἀϊοίξατ, 
ΑἹ Πίις (σλάϊδιι5 πο σοηνεηϊ. Βείροπάεο, μος (ο]Α ἔεγο φέγα- 
Βοηΐ5, ἦε νεΐθγιπ)ῦ ΦΙΟγΙΠπάλτη ἰεπίοπεία αἰνιπαηέῖς, οοπ]εώξιιτα 
ας Πυέζυδηΐς ὅς 1ηΠ14011) πε. Βα χυϊάεπι ΗΠ Πρδηΐα δη- 
παυες Λ ἽἼ Ὑαγ [1:0 ἃ Ταγ[ς ἢ] []αναῃ, νοοαΐα πὸ νἱάε- 
ἴγ, ὅς ᾿πάς Ογϑοῖβ Ταρτηοσὶς᾽ “πο ΠοπΊεΩ ΑὉ υγθε αιιλάλπη 
 Τάγεε10 ἀεαυέζαπη ορίπαῖι [ππέ, {εἀ ἀς οπι5. (εἀ6 ]Π1] σοσπηρετίῖ. 
Τεβατιν Τρία δέγαθο ἐοίαπλ ΤΡ] ογ πὶ τεριοπειπ ὙΑγ 6] 67)2 

 ΥΟΟΔΐΔΠη (ςι}}115 ραγ5 ᾿ρία (σλάεβ Πθεγὶ ροΐεγαηξ, ἰεπ ἐτείο, φυῇ 
ἼΜΥΙΟ, ἃ σοπεϊποηΐς ἀἰν!5, νἱάς 1η γεν. 336.) ὅς 1ρίδ οιπη 1115 

δίσεγε νυ βίαν ἴῃ 40 εἼπ5 ρατίε Ταγέεῇης οὐδ οΟἸ]οοαηάᾳ ἢτ ΠῚ 
δα τηοάο εχ φαογιηάδπ) (ξηξεηξ δαπ ᾿πΐον Ββει15 οἴξία {1λῖα- 
᾿ξ, τηοάο ΠΟΥ ΠῚ {επίεης2ΠΊ τοίδγαϊ, πες εἰβ σοπίγαιςαξ, σαὶ 
Οὐξείατη Ταγίεπτιπι Βα ορίπαεῖ {πη ᾿ Βα ες χαϊάεπι οἴπς, ἔδα 

᾿ ΤΔ]15 ΟἿο (Ποάτς οηϊπΊ πηϊοαπι γερευϊειγ) νἹοίπδς {ππΐ (αάες, υἱ 
᾿ἸΡ( δέγαθο Ὁ. 3. τοίζδζαν, τὴς δι ἐκξολὴς τῷ Βαάτιδ- ἐν τν ἢ 

Δ ὄρυ , 

ἔ Ἁ 

111 



11 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΓΙ δ. ᾿ 
δου, ῥγον9 Βιαεῖς μυϊὲ ο{Π14 Ροβεα 6} : Ῥοΐπεγε Ἰρίξαν νβξθτδι 
φυάλπι Οτάοῖ, αυῖδιι5 ἰσοα {πὰ πῆς σορσηϊΐία, [ἰσεπξιι5 Ιου 

Ὁτδδ Ταγέο!, φυλῇ «ἀ τρίᾳ Βοεῖ5 ἤν η (ααειη ὃς Ταγεο ΜΉ 
νοςαυ 1πῸ) οἴτία Πίο, ππάς ΠΠΟγατι νεῦρα {{γῚ(ἘΠ15 δοσεριέ ϑίγαθα 
ἃς ἢ ἴῃ ᾿πίχ]4 ΡΙαπα ἱπέεγαιτιηΐ ει {ταϊπεγεηΐ, Πσεξ 1 ποη δἰ δῦ 
αγθεπι δαξ ᾿ηΓα]πΔ απαπὶ (σαάες 1πίε]Πσεγοηΐξ : ργδίογεπγ σα 

Ανϊεπυς Οαφάάῖῆν ἰαπααάπιὶ ἴῃ Ἰπίπϊα Ἰηΐεγ Ταγίεῆι ἤπν!! ΟἿ 
ἀο(εεῖδαϊς, εὸ ἕδπιθη ποιηῖπο σ΄ “πος 1πίο!]Πσεηθ, τξ δα! πηαῆι5 τρί 
ξχίεέατ. Οὐδοπηημδ νεῖὸ νεΐογαπη {ΠΟγῸ ΠῚ ἐς τηΠι|4 δὰ Ταῦ 
(ΕΠ οἶξία {ξδηΐεπία διετῖε (ἀς 48 {επέϊδέ αιίαιιε χαοά νοϊεξ 
ἕοτα οεείς ἱπίες νείεγες ἄε ὙγΣ670 αὐ 115 εἴτ, σιαπὶ 411 (545 
ἄες εΠῈ Παϊιιπέ, 411 Οαγέεϊδπγ, ϑέγαθο γεγο ἱπίεγ ᾿ρία Βα ξῖς οἵ ᾿ς 
Ἰοςαί, σαπι ἄς εα οὔ {πηπτααι νεξτδέεπη ΥἹΧ ΕΠ] ΔῈ σΟΠΊΡΕΓΕ, 
ΠΕ: περ (ες οοηΐαξ δῇ αὐτὸς ΟἱΪ4 θο ποπηῖης βιεγῖξ, οαπὶ ἜΔΙΣΟ 
Π- τεριοηῖβ ποπεη, οὐ] 5 ΠΕ] ΊΘη5 π΄ [δογί5 ΠΕογῖ5 ππεπῦο, [αἱ 
ῬῖῸ αὔθ {ππηὶ ροίπεγῖί. ΑἹ οεγίε σγαοὶ ναί ὮἸ νεγάπη ῬΊΟΘΠΕ 
οὰπὶ Οαάάηγ, ππαη τρῇ Γαάϑειρα γοσαταηξ, (υγθθπι, πε γείδι ᾿ 

φίγαῦο, εχ 400 σοπαϊέα ἔπι ρεγρείμο οοἰεῦγεπη, δὰ Ἀοπηαπαπῖ, 
“πἴσαε ἱπηρεσία τ) ἰσπόγαγε Ποη ροΐεγδηΐ, υζ [40 ἴοσο ποιήξη 
[υἀ Ἱπτροηεύεηΐ, (φαοαὰ ποπ εχ νεΐεγαπη ἐογρεῖ5, Δαξ [απηὰ ἸΠῸΒ 
Δ, τ Τατγίεη ποηιθη, Γεὰ ΔὉ 105 ᾿π0 115 δοσερεγαητ) πες αἂ 
ΠπΆπη δὸς ἘΓΓΟΥ 5 ἀύριτογεί. Νοη εἷς ̓ρτξαγ σὰ δα! πηαπο ΠΟΙ 
τὸ αἰδητίαπιαν, ὅς ρυορέεν ΤᾺΥ 711 τπσετέα δά δγαπξεπὶ (μδῖ 
411 οαπὶ σαν ἔδει Οσάΐϑης ὀλάθπι ἑαοιαπέ, 11 4111 Πτἀτα πη 
ΦΔΌΠΘ Οφάάῆν ἰοσο τηονδασιαβ ; οοπέγα νεΐεγαπι Π46πΊ, ὃς πο 
ΠΛΪΩΪ5 τδείοποσι, Οσάάιγ ὃς ΟἰΔάος ἀϊνοτία [λοϊεπίεϑ, ; 

Ν. 457. Νῆσοι δ᾽ ἑξείης Τυμγησίακ] Τπίπ!αὐππὶ φἰξμήγησιν ἃ ΘΟ; 
ἀϊθιις Ἔχουίας, 4.5 ἴῃ ἰἸρίο εῖο Ηογουΐεο ἔπη ογεάιάϊε, δα 6ᾶ8. 
λα ρυοσθάϊε 485 ἴπ ταλτὶ Μοαϊέξεγγαπεο Πές : τϑύζο ἔδπηξῃ Οἵσὶ 
ἀϊπο 1π πος νεῦῆι ποη ργοργοάιξας ; Εαΐα5. ἐπιπι, ΡΙγ αἰαναπι, 
πᾶ, ΡΓΟΡία5 δ ἐτεῖαπι ἤΐα απᾶπὶ (ΟΥ̓ΠΊποία ἔξει Βαίθαγεβ, 175. 
{ιία γον βίδο γναγΐα ρυίρμθ διμιηῖμηι ῬΊέγε, ῬΈη, ΤΌ. 3. οᾶρ. 5.) 
Ογηλπεῆα: ἀπα ἔμπέ, γη4}ογ ὃς τηήμου, 4185 ἕο ἀἰόξας ναε ἘπΠῖΔ: 
Εἢῖ:5, φαοα ᾿ηοο]α να ἱποεάδηΐ : (δὰ ἕλτη (στάθοῖ5 Γυμνησίας αὶ 
Τ δτη1ς Βαίοσγος ἀϊόζας εαηάθπι ρίαπε Οὗ σδαίατη, δά! πΊΔ {10 πολὺ" 
υἱαϑεσάτῳ [μοΙῈ ἀΠεπέϊογ, πειῆρε φαδά ἱπίρῃος ξαπάϊτογες οἰἐπέ; 
ἤος ὨπππΊὰ ραουϊεῖα εἀοίξι, Βαίθάγος ἤμηάα οι ἰσρ(ας ΟΥφοὲ (7, 
γιοῇας ἀΐχογο. ῬΙη. ΠΡ. 3. οαρ. 5. Ηϊης Ὑιγρ, ν᾿ 

; .------- χραγῖς εγεγα ἔμηάς. "ἢ 
Βαϊδαγος χυϊάθηη ἀϊόζας ὠπὸ {5 βώλλειν τεϊχαξαγ Ὀιοάονῃς ΠΡ. 5: 
ᾺΪ οοπίεπεις ἐβάονις, Π|0.. 14. ἃ Ιαριάτου5 δαπάα δι! ττεη5 ΒΆπ' 
[εᾶγες ἀϊζγας ἐγαάθης, βαίλλίν δ) ΟΥ̓σο6 ΘΡΆΕΕΘΥΘ ΔἸΟΙΕΗΥ 5. ἩΜα 
ἐδ 85 ῥα! 4. Α ὅταοο βάλλω δηταιππι νεγθιπὶ ῥαίῖο ἃ Ἐᾶ- 
εἰηὶς ἀδἀτπιξαπι (αἴ αὐ ὥνλῳ (ἀἱέο, δ ἄλλ: αἰλμε) σθηΐεξ ϑα πη, 
ἤϊι5, ἀζαπε ἱπάς Βαίίαγες, 68πὶ ὃς Βαίοαγες Ἰζετὰ πμξαία. Επη- 
ἀϊέούες ετίλι γυανῆτας ἀϊόξος τεἤδέαν Ἡείγοβίμ5, Τυκμνῆτες οἱ μὰ 

᾿ἔχρνἼες ὅσλαγοῦ ὃ τοὺ ( φέγδονιςοίς 5 αποὰ (οἰποεέ ἰογιΐεῦ ἂγ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΤΙΓ 5. [132 
ὃ σῇ πμ42, Ῥαρπαγεπέ, Γυμνητοὸς ὃς Βαίεαγες Ἰάδῃη ναΐεγε 1η- 
ἀϊοαϊ εἴα ϑίγαθο 1. 14. ὅς ϑίερμαηυς Βαίοσγος ὨΪΠ1 Αἰπα γαΐεγα 
Τῇ πηαὶ ααλπ [πρτάΐέογε:, Βϑηιαρέϊς», ὅ ὅδι ( φενδονῖτω. ϑ8εἀ νο- 
(ἢ ἡ άτη ποη Οταοδ (εἀ ῬΠσπηϊοῖα ΟΥἹἹΡΊΠΙ5 εἶδ Ἰηη1Ὲ ϑίγαθο, 

φασὶ δὴ τοὶ Τυμνητεὶς ὑπὸ Φοινίκων Βδηεαοίσας λέγωδζ, “εότι πεὶς 
υμγασίας Οϑηεαείσας λεχθίωύαι, Ογνιηοιάς αἴης ἃ Ρραηίοϊδης 
ΒαίοαγἽάε: υοσαγί., 7μ14. 11 ἐχοΥοίἐαεΐο,ος Βαίεαγταρς νοσάηξ. 
ες ίληε ῥγοθαῦιε εἰς (στασαπὶ εξ Ποπηη15 {18 ΟΥΙΡΊΏΕΠΊ, 

αυοά 411 αιμάεπι ρεπίεβ, θη γεγο (στδοὶ ἱρῇ, αἱαγραταπί. ΜΊΠΙ 
ρίξαν (δεῖς αγγι ἀεί εἰγπίοη τα φαοά εχ ῬΠοσηϊοπΊ Πηρτα ( πος 

ο ἱπίι!]ς ὅτι ᾿πΊρογαῆξ εχ δίγαδοπε ὃς 1115 σοηίτδέ ) δῇεγί ἀο- 
ις Βοοπατίιι5, ἄς Ρἤσξη. οοΐοη. 118. τ. σἂρ. 35. υἱ Βαίεδγῖβ 

{ἰ ΠῚ ὅγ5 Βααὶ 74γ6, γηαρΊ οΥ αοπμίαηπάϊ; οἵ Οεη. 49. 230 
ἘΞΞΥΓΠῚ ΟΠ »ηαρβυὶ {ἀστεξαγτη, ἢος εἰξ ἐδρίτίλπάϊ ρει. 
ες ϑίταθοηϊ Ῥῃαπίοιαπι εξ Βαϊδαγίαπι πογήξη ἸπάἸσαηξ ἀπ εηςέ 
υϊαιϊι5, 41 Βαίθατγες Γαπάϊξοτες Πρηϊποαγε γεξεγέ χτί δὲ ἐ[χώθκον 
᾿γλῶοσει»» νεγηαομία ἐρ(γηρι ἰἤηση4), σατὴ ἸΏσΟἾΑ8 ῬΠσβηϊοῖδε οΥἹ ρα 
πἰϑαε ργοάδίωγ. 
ἀϊχι ὃ Βδσθ᾽- ] Ριέγυία ἄπ {ππέ, “πάγη πηΐποῦ Ορῥῖμα ἃ 

{εγρέπεαπι τη! ἀϊπε ἀϊέξα, τδ]οῦ Ῥέοϊεπησο Ἑζυασ 9 4115 
ἜἜξεσίΘ᾽. τ ἢϊς Ιερεηάαπι νἹδεαίας ἀ χε δ’ "Εζεσί(Θ.» 4ιιαπην!5 
Ἐπ ϊαΐπς πο Ἔζεσθ- {εὰ ΒὲσΘ- ἢ!ς Ἱέραξ. πεὸ αἰπιά ποὸ- 
[Ὥξη ἀσηοίοαί, Α Ρἱπῖς Ριτγυίας ἀπηθα5 Παίσε ᾿π{π|45 ἀϊόϊ45 (αποὰ 
ἄλίυϊς Ὀιοάοτγις )} νεγιΠΠΎ}1ππ|5 αατη ἃ τατος ΡΙπθο, τξ Ῥ]ΙΠ118 
ΘρΙΠπαίιιν, ΠΠΠ ἐο ποπηπε οὐ άγμαρίεγ» Πεγ θ4Πὶ ἸηΐεΠΠσαΐ, ῬΟΙΙ8 
6πῖπη ῥΖηέγηίαηι, ἘΠ ΠΥ 4111 ἤρεοιεπγ ; ἤδη ἃ πίτυς ΠΕ Π τυᾶσαι, τα 

ΟΝ, 458. Ξαρδωτ᾽ ἐυρυτείτη 1 84γἀἸηΐωρ ὃς Οοτγῆσα ( “υλγαι 
ἽΠατ στδοὶ Σαρδὼ, ὅς 414 απο Ξαροΐδνο. παης Κύρνον γοσδηΐ ) 
ΤΠΔρηΙτὐἸπεπΊ εριτΠει5 αἀ]εζ15 ᾿πάτοδέ : ὃ χαῖδιι5 δ αγάτηλα 41" 
ἀξίη ἃ ΤΙπΊΧΟ ἱπΠΐεῦ Ῥγδοῖριᾶ5 1π{1|15 ργποΟ Ιοσο ροπίξηιγ, ϑίγαδ. 
δ. 14. Μενῖα5 ἃ ϑέγαδοπε ἰρίο ϑαγάϊηϊα ὃς Οονῇσα πιαχίπηδ ἰηξεῦ- 

τηΔΓ5 ἸΠ{115 ρΟΐῈ 8101 Π14πὴ ἀϊοπηΐαν, μρόγεςτο ὃ Ξαρϑθὸ γἡ Κύρ- 
γ΄. μετ γε Σὶ Σικελίαν. ϑ8αγάϊηταηι σαοα δίειπεῖ, εὰ ρῦππο ἃ 
ἴδοις πιεγοαίογιθιι5 Ιοῃπαία γοσαῖα εἰζ, φιοά ἰοτπηαπ νερὶξ 
ΠΕΙΊΔΠΙ τείεγγεί : ροίϊεα, οοϊοηῖα εχ Εἰῦγα εο ἀεάμπόξα ἃ ϑαγάο 
εῖου] 15 ΠΟ, ϑαγάο ἔδυ ϑαγάϊηϊα αὖ εὸ ἀϊέξζα εἰἴ, τὰξ ϑο πὶ 
ὍΡ. το. Ῥαιυίληϊα5 ᾿η ῬΠΟοΙοῖς, 4ΠΠ|701Ὲ το ταπίαγ, ΝΌη γεγο Ἠξεγοι- 

ΤΠεθδηϊ πυης ΠΠὰπὶ ἔα1ε εχ! ππιαπάτιπη, (αἱ ἰεπας Ἐπ ΔΈΠΪα5, 
ΠῚ ΟδάηπΊεος ὅς 1 οογεηίες 60 δῷ 1{{|0 ἀδάϊιόξος γοΐεγέ :) τηβίσας 
ἐπίπι Ῥαιδηΐα8 4115 διεγῖς ἩογοΙ]65 116 ΘΓ ραΐοῦ, πεπηρε Αἴογ 
Πάλι], ποπηπε Μαςεγίβ, Πα] Οὐ ἔοτῖα ἐμόξα Ἠετγου]εβ ἴ ἰδγοιις 

᾿Πεποιηϊηδέιις εἰς, “Ἡγεμῶν ὃ. τοῖς Λέίζυσιν (μὃ ΞαρδΘ- ὃ Μακήειδι: 
Ἴσοχλέσς ἐπωνομάϑεθ. ἩΜοΥ9 οὔατα ἢπς ἵίης απ νη 

Η αῦο 
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ν τὸς ΝΥ ἐν ΤΣ ὅλως... ὦ ῳ Δῶ Δ". φ νυ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΓ[5. 
χιοά ἃ Ῥίοϊειηδο 1π ϑαγαϊηΐα πομηϊπδίαγ Σαΐρδα ποίχερθς ἱερὸν 
δαγάϊ ραν: ἔαρι: ὑης οοηίξαί δος σεϑηζι5 πα σοπα!τοι τ ρος 

ἄδο οοἰυε, χιοά ὃς 481 {τεχπεπ8. Βοομαγίο ἔδγηξη νἹἀεξιν πὶ 

τῆξη Σαρδοὺ Ῥῃσεηΐςίας οὐ σίη 5 εἴς, ὃς Ἰάδτι ναΐετε φιοᾶ (στϑοῖβι 

Τοπησίᾳ : αἕ εηῖπι Οταοἱβ ἔχνΘ, 14 Ηεῦγαις ἜΝ (αααἰ, το Ἰσ ΗΠ, 

ποίδξ : Βίης ϑγτγίς, φυῖίρις Ἐρεηΐμεῖς Πέογα Καὶ ἔιΠΠἈΓῚ5 οἱξ, α 

Ἡδεδ. ΞΟ Ψ αἰκοῦ, εαίμς, συν. ΔΙ ἀγομδ) δὲ ἼΣΟΥ (4744, «ἴα, 
εκίπάε Ξαρδα. Ῥαξηΐ5 φαϊάειη ϑαγαἸπί αν ἄτα (υδάϊξαπη ἔα εἰ 

ΕΠ οΗ͂Ις ποι Ππταισι, ἱπ|Ὸὸ ὅζ ἀπ Πα ηγ45 ῬΠασηϊσιπΊ ΟΟΙΟηΙ45 ε΄ 

τοὶ Πὰς τοίζαζαν Ὀϊοάοτιισ, τα πούῆθη Ῥαηΐοᾶς οΥΡΙηἷς εΠξ ροῆπε 
(ρ εδλγὰ ἄὲ ϑαγάο διπογίδηι εἴεναγε πο δαάεο, ὩδῸ ΠΟ 
Πΐογατη πουηῖηὶ Ἵ ἃ ϑγγὶβ διὰξ ῬΠΟσΠΙοΙθα5 Δα] : ᾿Δ4 6 ΠΟη]Ε 
ὅξανα {2 πἰξὶ μαπὰ ξαξαπι ατδιέγοσ. Ηδεγθϑ νεηεπδία ἃ δαίγδοῆι 
σεηεγο ἢΐς ἡφίσεπε!5 ΠΠᾺΠΠ πγεπηπεγαπέ, 485 ΠΟΠΊΠἰδ 118 ΓΙ(Ἐι5 τί 
σοηΐγαμετε ἀϊοιαγ, αὐ φαδῇ τιἀεηξεβ. πιουιδηξιγ, πηᾶ8 ΔἀαρΊ ΗΠ 
Ἀἱβι ϑαγάοητας, ἃς απο νιάς ΤΠάογ. οτῖσ. [. 14. ὅς Ἐγδίπη, ἢ 
ΟΠ. 
Κύρν-, Ἣν ῥά ζᾧ Κορσίοϊω φῶτες 1 Τη[υ]λίη παης Κύρνον ἀΙ( ΔηῚ 

τείογαπε Εἰἠζαίημις ἃς [Ππάογι5, ἃ Οὐγηο Ἠεγου]ς ἤΠο: {ε ποῇ 
δὰ δλυόξοηέλέε πἰεταν πδς, πα 114 4ε ϑαγάο, Πιτονία δέ ἢ φυᾷ 
ψοεὶ τυ δηέ, ἀΠπππὶ ὃ Ά11|5 δαξ ροίζετῖς Μαρευιἀϊ5. ΠΠπ5 ΠΠΠῈ οοηνο: 
ηἰξ. Πάει Οογβεαηι οαπθΠῚ Φρρε! δέδτη ἰδγαηΐ ἃ πυα]ογε χαδάα 
{ισυτε, Οογζα ποιηῖπθ, απ ΓΊραγεβ 60 ἀπχῖξ : ποῖ δαξθπιβ. να: 

τα 6ΠῈ ἘΠ}! ργοϊίδες : {ξὰ σαπὶ Πιδ]οἴαπε, ἐδιπὶ ἐδαγα ΠῚ »Ἰηΐδ το 
Φαμταπι πλᾶγα ἤὰΟ ἔγδπαᾶγε (ΟΠτππη, 4αΐ πγατ]5 Πα] 5. ἸΔΈ Πα ΠεΠΊ 
δηϊταλάνεγαϊς, ζαγε Ἔχοίψμμαγε ροζεῖ, ᾿ 

Τίρις 1γη»μ6Ή{4 «401 [ῥίγ ἀπὲ γιθμάκοῖα [οἱθ:. Ἷ 
Κορσίοδευ ἔειι Κορσίχων Πιᾶπο ἰπ[]λιτι Δ] Ά τη, Ἔ[]ΔΠι ΟἿ οφυΐίαιτι νοσατὶ 

ροϊαμε τηδίσας Ἐπιϊαίῃΐας, ((1}. δ)αὺ τοὺς Κύρσεις, ὃ ὅδι κορυφὲς τῇ 

ὁρέων “φιοά αυίάεηι Ποη ἱτπργο δη,015, ΟἸΠῚ ΠΊΟΠΠΙΙΠῚ 1 δὰ αἵρδ 

τἶζᾶς ἃ ϑέγαδοπε ἢδ. 6. ποίεξυγ, ἃς αγσάμρι ας [ρέμοίμ)ι (4 ΧΉΡῃ ἃ 

φρῆθολ ἴῃ Ὁοηίοϊ. ὦ Ἠεϊνίαπγ νοσείαγ : (6 σαπὶ ἃ Ὀιοηγῆο ΠΟ 
ἸΠηῸΣ αὐῆγγαεί Ῥγοχίποο νεγία; ἔς γὺ τῇ ὕλῃ, φησὶν» ὠμφιλαφὴᾷῷ 

Ιοηρῖτϑ ξογίε πος ροξταπγ, πεααε οηϊπὴ Ἰάεπη εἰς γμοηγοίμη, ὃς Ρὶ 

οἱς ἀρη νι οὔθ. 81 χοϊὰ [81 ΕΥΥ ΠῚ ἱππαδὲ ὈΙΟΩΥ Ππι5, Ἰπη ΠΓΓ ΡΟ' 

ἔπις Οογἤοδτ ἂν ἉΥΒογα τ. οὐγλὲς ἀἸΟΙ ; Φ077,46 ΘΏΙΠῚ κόρσαι ἀἸομΠ' 

ἔαν, τοῖα ῬοΙπςο, χἡ κόρσας πγὲς ἐκάλεσεν δ)αὶ το κείρες, ἀτδο 

τάττῃ γεῖὸ ἰτοπάοϑ οεγιάς ρα πη γοσαγ! ποΐαπα ἀραᾷ αἰνιαυίαας ΠΠΡ 

σὰ αὐύζοτεβ. 10 "Φ)ΟΥΜΉ1. ΠΟΉ14, Ἐοναΐ. Οὐ. 21. πθ. τ0ςς ᾿ 

πε αὐ!υγάλην συίχααπι νἹάογὶ ἀερεξ πουηῖπις Πα]85. ( αιοά Ἰποο]4- 
τῸΠῚ γγορυίατα 6ΠῈ αἰῆγπλδε ἢϊς ὈΙοηΥ 5) Ἐτγπιοίορίαπι ἃ (Ογδ8- 

(α “Πηραα Ρεΐοτθ, οὐππὶ (σΥ̓ΖΟΟϑ αυοίάατῃ εαπὶ ἱποο {6 ϑεηδ 

δ Ἰοζο εἴϊαίο τοϊζοίαρ, 8.4 πιαρὶβ αὐτίάοης ἀοἝΣ ΠΠΠΠΊ1 ΒΟΟΗΙΝ 
εἴ αὐνίαίσας ποπηηῖς Ἐϊγπια, σαὶ Κύρνον, ὃς ΓΥσορηγοηΐ5 ϑοῆθσς 
Παΐτα Κέονον. ἀϊέζαιηι σεηίεοῖ ἃ 12 ἀθγόη, ΟΟΥΉΙ, 41 γημ δ 

Φ ον!οη οΥς αηρμίοί 6}, τεῖτε πόοτο [1Ὁ. 14. 4ιϑηι οὗ οαᾶσ. 

λτη ΟΥ̓ οὔτι Κεξαςσὶς,, 4ιλί οογημέα,, γοςαῖα εἰς, Ἐδ 



ΠΝ 

ΠΠ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙι5. 
᾿ἄτπι νέο Ραεπίς ̓ ὙΓῚ οῥονΠἹ ἀἰόγατη φοπίει, φιαῃ δου. 
ΟΟΥ͂. 46ο. Ὕλῳ δ᾽ ἀμφιλαφὴς 1 ̓Αμφιλαφὴς, ῃαῇ ἀφμιλαξὴς, ᾿ἀείτε δια (8. ἴῃ φ ᾿οηνειίο, τ ὃ σοηπέγαγίο νδοράοῃες φίη β πηρϊαπί, ρτο Φίλια - ὃς Φρενίκη Βίλιπα!θ᾽- ὃς Βδενίκη ἀϊοεη- [65 ἀρη [1551 ὃς τορίοηηι Πσηϊποατ, Ὁ ἀμφὶ ΜΕΥΤΏΖΗ ὃς λωμέάνω 

ἐρίο, αι ἀἶσα5, ψμοά πάρο αὐμηάαε τὲ ΕΥ̓ ΑΖΗ γη4η1ι, νοὶ πεν α- 
ἴδ δχ ῥαγίδ, ἀαΘοιΠαι6 ἴα γεγίαβ, οτρὲ (ὑπ }γΦΡοηϊ ρΌ{1:. 
γ 14} ἀδηία: 1Π ἃ 1η{π||2 {γ]να: ΟἸ πὶ ἐπογίηΐ τοίζαπθας Ὀοσορης 

Ἵ -φ. ὃς ὙΠεορῃυαίτις ΠΠὉ. ΠὉ. ς. σαρ. 9. 
Υ̓͂. 461. Τίω) καὶ μέτ᾽, ΑἸἰύλε εἰσὶ] Τηζι155 Πα» 51ο"]0 {τεΐο νἱοίης, ( ΣΙ ῬΠοῖο {|0. 3. οὰρ. 8. “Ἐοϊέαρ, [ιἸραγαογηνῃ, ζ Ἡρώ ταος 

γσοῖς ἀρροίίαεα, Κμίοαηΐα Κογμαμῖς. ΖΈο!α ἀϊῖς αὮ ΖΕ οἷο 
Ε, αὖ Πιοην ἤιις ἢἰς ἱπάϊοδέ, 4.1, τ ῬΙΠΙ νοῦς πΐαν, ΠΙΔΟίς 

ἘΠ ΡΟ τ θ115 10] γεσηαῆξ ἔεγέανς. Ηρα τίδάες ἴθι Ψυοληΐα γος. ΙΪΣ 

ἀ 1 460 15 117,2, ΘΟΙΠ. ΟΔΡ. 12. Γἰρατεηίδ5 ποηηηαΐαδρ, ἐθίξο ϑέγαθο- 
δ, ἃ ΕἸΡαγα Ἰπ{1|4 ρυσοῖριια, σα] το] ΔΙ ]υληάο Ῥαυ ΓΕ ΠΈ - 
Ὁ τ ἔπις ΖΞ], αἱἵα Ψαΐοδηῖ ρεσυ Ἰλγιξον ΔΡΡΕΙΔέα, ἃ ας πο- 

ΠῚ 1{{4 «ὦ υπϊνογίας ἀϊπηαπαγοπί. ΠΙλωτοὶς ΘΕΆ Γη νοσᾷΐζας, ΠΏ 
ΘΔ Πμ]εφηλες, αὐαίοπγ Ὠοίοη ὃς Ῥίαηζξας {0 ΓΑ αΪδηξαγ, ({αδιην!ς ὃς {Πι| νοςο δὰ ἢ ὨΙΒΟαΣῚ ροΙτέ, τι ΠαΐατΠ1 πλωτὰ ζῶα 
γουλῃ 11) (δ αι} πιφυΐσαδηίος ῬΊΟΩΥ ἤτι5 ἢϊς (εΠἸαίαγ ; χαρά παϊ- αἿδὶ ὀγονία ἀτις (τορῸ]} οἤξηξ, αι» ἱπηρεύϊγοηξ πὸ οἰγοιπηηανῖσα- 
ἐπίῃ. Πλωτὴ απ άετη τη Ὁ Ἡοπιοιο ποηηϊπαίι Οὐ χ' 4πο 

ΠΟΠΊΪΠΕ ΘὰπῚ “ΕΟ ἸηΓα]απὶ Δρρε δῇς Ἐπ ταις Πἰς τείξαταν : νιήο- ἔὰγ Γλπιξη 15 ὩπῸ5 εΠῸ ἐχ ἰοοῖβ δῷ Ἡοιηετο ὨΟΠΊΙΩΔΕΙ5, ΠΙΟΓΕΓΩ σεγ- 
᾿ἅππη ΠίιπῚ ποη οἰξίτις Ἰηνεηΐας 4υατη [πιζογε ΠῚ 6] αἴτγεβ σοηξ, 4Ὲ}- 

5 ΕΠ, 1η {Π1γ1115 σταίη, δ ΖΕ οἷο ᾿πο πῇ ; πὲ [ποεΐε Εταῖος ξηες ἀρ δέγαθοηθηι Ἰοσαζιγ. ῬΠηΐτ5 αϊάοῃη δίγορηδαάας ἀμη- 
ἵϊπὴ ῬΙοἕας νοσαΐης γείεγξ. 

Υ. 463. ΑἸἰύλε, ὃς ϑηητὰ 1 ΨΟρΕΠῚ ϑυη τοὶ τοξο Ἔχρ!οαέ Εὰ- 
ἀἴΠιτι5, ἀ11Π0 ϑείυμα σοὶ 615 ἰοσο (δ τἸζαϊς - ἀοάαοίετιΡ ΘΙ πΊ ὃ 95- ἐδώσλ νος [ΟΠΐσὰ ΡΓῸ ϑεοίομσα, αὖ γαϊδαΐ “ῥεξαηάα, στὴ δἀπηίγατι- 

Υ͂, 264. Κοιρανίζω ἀνέμων χκλονεθνἼων ϑ᾽ ἱσαμάρ᾽ων Ὁ] 5ὶς ΙΓ. 
ηοιά 1. 
τς 2Ἐοΐο, παριζηθ εἰδὴ ἀΐοιρι ῬΑΕΟΥ φέζιδ ῥΟΥΤ71771 Υγοὸχ ᾿ς ΣΕ γεείζογε ἀράϊε βμξδιις, ξ9. ἐοιογὰ φρη ο. 

ταῖο ἤπο ἃ ῬΙΠηῖο γεφάϊταν, ΠΌ. 3. ΟΡ. ο. Ε ἥμγηο ϑεγοησγίδε, 
1472 “πε 1|71 {121ὲ ὉΦΉ 1 ἔῃ ἐγ τάμεωγι ῬγΦά ἴσους ἐμσοία ἐγ αι άπ ΉΣΗΥ, 
ἐ Ὅθητο: “Ἔοίο βαγΉ: 18 χε  ἐγεαεῖνη, ανιοὰ (οἹ]. ἐς, ᾿πάο ἔππος (ΟηἸδζξαγα, Πιΐπγος νεηΐοϑ. πααεἰς ργδάϊοειεῖ. Αη γα αριαῃη "Ὁ ἘΣ ΤΠΠΊΟ ὃς ἨλιΠΙΠ115 {{1]5 σαρίαγ! ροτε, ὃς 4 ΓΑΤΊΟΠΘ, σιργδῃξ ἰδογο] ορία; {Ππθ 1. : ἐαπάθιη γεγο γατοηθη ΘΟ ΠῊς σαΡ. 12. ὃς Ὃ ἴῃ ΨΊΡΡ. ἀπιρίεόζαπεαν, υτὶ ὃς Ὀϊοβοτιῖς 5 α5, χα! τεΐεγέ ὃ Η 2 οἰυπι 

υ-φηρα σηα α142)) ἐαΥ 71 ΣΉ ΓΑΥ “ΈΡιΟ βαάσνεπε, 1άρο ῥὲς ἀϊξξα [ὲ- 

Ὁηδ [01]. {0 7777 Ζομίμη5 δ μα ἀϊοῖτιν, χαρῇ ϑέαμα, [ῥεξίαοι-, 

δαΐοῃη ἤΞοἸ 11 νεητουγιη ᾿πηρεγίαπ, Παδιμίϊας Ῥοεέν ΩΡαΐομο. 



1χό 

ΚΟ ΜΉ 

ὍΟΜΜΕΝΤΑΒΚΙΠΙ.. Ν 
οἴυιι γεηίογιπι ταμίαν οτεἀϊξιπη, χαρὰ 15, σΠῚ ρεγορυίηῖς Ππος 
πδηυ5 εἴξέ (ᾳιοά ὃς ν. 462. τοϊξαΐξαν Ὀιοηγ ἤν ) Γοἱεγεῖ σρολξ 
γεἰν τοῦ ἐὔχρείες ἀνέμες, «'οφτηρήσας ὡπὸ ἡ τῷ πνοὺς φρεσημασίαι, 
νοητος 121 ΘΑ ΘΡΊΟ716 (ρτγαηεες ῥγωάϊοογο, οὐ[ζεγυάεῖς αὖ 1071 ἡμάῖαι 
οἿΐς, φαοάασμὲ 15 ρΥΙΠΊι15 γεἶα πανιπ 1ην η1Πεί, Ἢ 

Υ. 46ς. Ἕνα ὃ ] ϑερέογι, σαπλ αιόζογε ποίϊγου παπΊεγδη 
δέγαδο, Ὀιοάοτγιβ, ΡΠημι5, Μεῖα, ϑο]πὰ5 ; δία ἀρ! ΠῸ5 ΟΠΠΒΆ 
ΡῬγδίεῦ ἀπππὶ Μοίδπι, ἄς ποπηπιθυς5 Πηριίατγιπη σοηνθηϊξ : ΠΟΠΊΡ 
Παηΐ επἰπΊ 19 [ἰραγδηλ, 29 Ἠϊεγαπ, ἔδει ΨαΪοδηΟ ἔδοταηι, 3 δίγοη: 
συίοη, ΖΈΟΙ. ἀσπλιηι, ἀειπάς Ὀιάγπλεῃ, Ῥμασηϊουίαπι, ἘτΙΟΙΑΠΊ, 
Ἐποπγπιοη. Ῥ[οΙεπηδι5 φαϊάἄειη πασπεγαπι δαρεῖ, ἀππὶ Ψαΐολη 
1η[υ]λπὶ αὖ Ηϊεῖα ἀϊνεγίαπι λοις, ὃς 4]1.πὶ δεγοησ) θη, ΔΙΠΙΑτὴ 4 
ἐΐ ἐρξείαγη πουπϊηδξ, σοηΐγα τοὶ διόζοσιπι οοπίεπίαπι : ἃ αυῖδαν 
δίγαῦο ὥς Ῥιοάογις Ηϊεγαπὶ ἱερὸν ᾿Ηφαίς ες νοςαηΐ, ορίεγ! δέιαηι 
Η ον 472) Δρ ρα αΐατα ργοάαπί, χαῖα ἵγπίοαηπο {ποτά εἴτ, ααρρε ὰ 
ΡΙαγπηαπι πούξυ ἀγάθί, Νόοη ἱπίτεαιθηβ γεγο Ῥίοίεπησο οἱξ 1 
{0158 φιιξ ατθε5. ὈϊποπΊη65 (Δηαιιαπ1 ἀϊγοτίας ἀείογιθεγς, τε τη νεῆ 
441: ποΐϊδΐαπη. Ὅὲ πογηϊηε Πλωταὶ ἴπ νει. 461. (λὲ ἀϊέξαπι. 

Υ. 46η. Τρινακίη δ᾽ δὴ τῆσιν 1 51ο1Πἀπὶ Πΐο ἀείου 11, οδεέοι 
[π1}π|5 ΠἾΔΓΙ5. 1ΠΙῈ}15 πηαρηϊςαήϊης ὅς. οἰατιαΐε ρυβοε!!επέεπι, “ΕΠ 
τιοπίο ἀγαςηΐο, ( νἱής Τα ἴῃ. Π0. 4.) ὃς υτϑῖδιις (ταῖς, Μοῆαπι 
Οαΐδηα, Ῥαπουῦσῆο αἰπίααθ, ργαοῖρας νεῖο ϑυγδοαῖ5, πα Ἰηΐ 
ΠΊΔΧΊΠΊΔ5 τοῖπ15 οΟΥΙ5 παππεγαῖα, ἱπῆρπεπι, Ἐὰ δ᾽οάηδα ΤΡΗΟγ εἰ 
εξ, Ὑγτραογία ρίμγίνης, αηὲ ΤΥ μείγα, ἃ ἐγ φημί ροοῖο, ῬΠῚ 
1|8..3. οᾶρ. 8. Γιφτιηῖς δ2οτίτα ἀϊέξα, αὖ δηξίψαο νεῦθο {{|01|1γ6, αθ0 
νείου σι (ὀσαγὸ Πσηϊποαν!, (νῆάς Τ᾽ αγπεῖ». Αὐν. 1. 2ο. σαρ. 3.} αι 
(ογγ2-τποῖα αὖ [{8}14 ΟἸΤπι ἀνα] ὃς φαδῇ ΔὈίοΙ εἴα ογεάεσαξαν 
νἱάς ϑιγαῦ. ΠΌ. 1. ὃς 6. ὃς νετί, 476. δ1οαηΐ καρ ἀϊόξαγη εΠ ἐγδᾶ Ἰη 
ἃ 52οδηο ἄποθ, 5011. σᾶρ. 11. νεῖ ἃ δ2οσηῖς, Ἰηῖοῦ ΓΔΕ ρΟρΊΪΟ5. 
ῬΠΏΙΟ ΠαΠ 15, Ππο5 ᾿η4ς ῥγοίεζξος ϑιο!απι οσοιραῆδ γοίε 
ϑεγν15 1π {Ππώ4 ὙΊΓΡΊΗΙ, Ἢ 

ΒΡ Ὀοεογ (76 810 471, δ 
δ6ἀ ΤῊ ΗΕ] να]άθ αὐγιάθε ἀούξμπι Βοοματεῖ (ξηϊοπέια, ὧς Ῥποοῆῖ 
οοἴοῃ. [1Π0. 1. ΠᾺΡ. 30. 48] 8 2σ47105 51011Π155 ἱπά!σοηαβ ΕΠ σεηίεξ, ΘΟ 
4 ἃ Ῥαεηΐβ, χαῖ 51.115 ραγίεπι οσοιραγαηῖ, ΔΘ ϑοζ 
γι. απαῇ οἱοΐηος, νοσλῖοβ, δίας πίῃς [απ δ ΟΑΉΟΥΗΉ ΠῸ 
τεη ἰλαπι. Νίες αἰ ρ]σεξ ῥτουίι5. ἃ]14 οαίάοι οοπ εξ, 
ποπῆϊης Σικελία, “πο αὉ εο ἀεξάπιοϊαν ἃ ΠΟΠΊΪΩδ ΤΑΡΙΟΥ “[(ἱ 
νοὶ ΣΥΔῸ [σοὶ ( φπογατῃ ΠΠπ4 Ηεθγαῖβ, μος 5 γγῖ5, δοέγηηι Πρ 
βολ6}) Οὗ νἱπεαγιιτὴ ἴῃ Θὰ ἰηία]14 ξουτἐΠταέοπι ; χαδπ ποίδὲ ὈΙΟΔΟΝ 
10. 13. τ ὃς Ἠοιηεῦας Οὐγη; [1Ὁ.. ο. Ογοϊοραπι γε ρΊ πο ΠῚ (ψις 
101Πα (αἰ } ἐδυεπκε5 ποσὴποὸ σεἰοθγαηβ : νίηα ργαοιραε ΜαΠΊ 
{πὰ ἃ διοίμα Παπηπιο οἵϊτα ἴῃ ῥγεξῖο ἔμεγε, ΨΙάς δίγαῦ. 10.6. Τειν 
χρία, ἀϊέτα εἴὉ ὑπὸ ϑϑ᾽ χριῶν ἄκρων» ἃ εὐῖδης ῬΥονΙΟΉ ΣΟΥ 4, τοτ6ς 
ϑίγαθοηθ, 110. 6. φιοα ἃς ἢϊς ἃ Ὀτοην ἤο νει. 469. ᾿τπηπ]ξαγ,, ἈΠΕΡ Ἢ 
ὁπατη νοχ Τεινοκὶς, δα Τειγακία, ἐλόζα, μετωνομαῶ εἶσαι ἐυφωνύτεπ,, 
ἐν» οἰαίβεια ϑέγα! οηΐς ἡπάϊοίο. ϑίθρῆαπας ἕχτηθη ὃς ἘΜΠΕΒΕΙ 
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εἴίλτα Τεινώχίαν» ἴξα Θεινάκίαν, ἀϊοῖ ροῆξ δέαιιπέ, δ) τὸ τείνακι 

(φιοὰ ὅ ϑείνακῳ νοοδηξ) ξοικέναι " ιοὰ φυϊάεπι ργοῦαγε ποη 

Ρο μη, ἢ τείνακι Θ᾽ ποπηης ἐγ: θη 601 {πέο!σαπέ, σαϊ 510}18 ἅ- 

ἢ μαϊπίπιο τείροπάεί : 4ιαπην!8 ἃ ΤοπΊΠΊΕΠηὶ εἴγπῖο, σπορὰ ἢα- 

ΕΣ σρέϊς ἀχὰὶς. 1765 [Οἱ]. ομ[ῥτάος, τάτα Ὑοινακία, 4αᾺΠῚ Τείναξ 

ἡοη ἁδίπγάε ἀεάιιοῖ ροϊε, αἵ ἴῃ Βοος Τριγαχίας ΕἰὙΠΊΟ ἐγεϑ {ΓΙ ρΌηι 

ἸηΡῚ 1 οα ριἀ65 ἀρρε!!επξαγ, ἀπά δἔίατα Ριπάαγιβ εδηάθπι 510 ΠᾺΠ 

Γτοῖζο Ἐυπιϊαίῃϊο ) τοιαγλώχινα γοσδῖ. ᾿ 

τ ἡαβρ πέδον 1 ὑδρ᾽ ῬΙῸ "174 ταληϊοῖο Πίς ροπίίαν, (ᾳαοά μἷε- 

παις ἢετί, φυληᾶο αοοιαεινο ἸΠρΊ(αΓ, αριια (στα ηπγαίιοος 1η 

φοηίεῆο εἴτ) (οἸ]. γείρεόϊι Ῥαΐγία ὈιοηΥΠΙ, ἀε 4 γἱάθ τη γετί. 

128. δ ΟΠΠΊ ΒΟΓΟΔΙΙΟΓ εἴδει φιληι [{4118, 5101118 (ᾳις [τ]1ἃ Απ- 

ἤραον,) {έῥεν (μος εἴτ, τεγ4) ΠᾺΔΠατα Πέᾳ οἴδ Ἰυτα ἀἸοιζατ, 

Υ͂. 468. ἐςυκῖῆα) Νοη πηλὶς ἴῃ δης νοοθι οὐΐευναί ΕἸ Ατητας 

δ ποῖος ἀἴοι 9. ΟΣ Πἀπὴ {ΡΥ ἐγῖα ἰπτεγα ίατγθ, ταπθλτη (ΉΡΕΥ 

γε: ῥα[δ:, Πἱὰ φαοά θεῖ (ηρΡΊ}: Δ{1|5 θαίς μαῦεῦ! ροῖπί, φαοά ἢ 

ἴῃ νοΐ. 331. Ρεγρεγατη ηοίδν [(- δὲ 

ΠΝ, 470. ᾿Αλλ᾽ ἤτοι Λιλύξη 7 Ῥοπάοηϊι5. «ρα δίγαροπεπι ἱ, ὅ- 

ΟΡΙΟΠΠΟΠζΟΥΙΟΓΠΠῚ Βουτ ἱπο ηδποπεπι τείρεζει: οἀρδιημπη οαϊῖ 

᾿ ἀοίοτθεης, τὸς ἀρχκον υϑὺ ἢ Πβωρκα σα. φρλὲ νθ τον Ὁ) Δι)λ
ύζξαμονς 

σεὶς ἕω ὃ Σ᾿ Πάχυνον γήϑησιγ “44 ϑΟΡΕΘΉΓΥΤΟ,ΙΟΊ Ρείογηρι, αα “::- 

Ἰπρη 1 Ἰἰγϑαηηι, φά Ογέμπι Ραοῤγηηηι {Ἐπεμ1. 111 τη σδεε 5 

1 οαπὶ Ὀϊοηγἤο οοηνεηϊί, ΕΠ δ ιηγ ἀπε πΊ ΠΟῚ αἦ ΟὐοςαίΠΊ, 

 4ἀλὰ Αὐΐῖραπὶ νεγρέγε Παίαϊς. ϑ8εὰ ϑεγαθοηίβ ἱρῇπ5 (επέεηξια 45, 

᾿ς σᾶ ορροίία νἱἀεπέαν, οοπηιοάε σοηοῖΠ14ξ, 48] πιοάϊαπη ργοιηοη- 

ἔρηο Παῖς ἱποϊπατίοπεπι ἱπΐεγ Αὐἠτγαπη δι Οοοκίαπι {πδιπῖ, υὐ ἀς 

Ὁκολίπι ὈγιπΊ 411 ΤΙΟΠΥ 115 ἢὨϊς της Πσεπάμς Π{ : νά ἴῃ νεν. 102. 

ΤῊ Βοοδιαγ γεγο (δπεεηξίαπα ρεάϊθι5 εο, 40] {πίγναπηι ἃ ῬΠοσηῖοῖ- 

διι5 ἢς ἀϊζτυπι ορηίεξ φῇ 177 1.οἱμν, νεγίωβ ΓΙΌ ΔΠῚ, αυοά Α- 

δίοαπι ἠρείξεῖ, υἱὲ Μεία, [Ὁ. 2. (ἀρ. 7. αἰῆχιας τεϊζαπέαγ ; πο Π1ο- 

ἄοτις [1Ὁ. 13. ὃ ἄχραν ἀπέναντι ὃ Διδύης κϑηρϑμίω Διλύξαμον» 
᾿ Ῥ ΟΠΊΟΎΣΟΥ ΤΠ 110γα ονυεγ[ινι φμοά 11ἰγϑάπητι ὉΟΟΑΓΉΥ. ᾿πὐσ το 

 δἤρτη Ῥαοηγηὶ ποιεῃ ἃ γοος Ηεθγαῖοα ἨΓΛΞ ὑαορηη, 85 ΓΗΥΥΉΙ 

 βεομίαεογίαγη ποῖαϊ, ἃ Ῥαηίς ἱπάϊειπι Ραΐδί ; ρεοι Δ ΠῚ ΘΏΠ ΤΌΣ 

[δ ἴῃ πηλγε ὑγοπηπεπΐοῃη τοίου: ΕΖοῖ!ας, Ὀδς. 1. 10. 1. Ἐπὶ ἅ μο- 

ἀϊε Ῥείογας (οἴπα ἢς ἀϊέζα ἃ πέλωρ »ῃ0η [γηρῖ, οὐ ἀξοδηζαῖα ἴὴ ἔτο- 

τοπιοπῆτα) Ο4ρο 4 Εατο, ἃ (ρϑουΐᾳ ει ρῃατο νοσαίαν... 

ΨΥ. 473. Τῆς υδὼ φεὺς Βορξίω 1 Ἐτεΐαπι διοαΐαγη ἢῖς ἀο(ογῖθι, 

᾿θ115 ἐς 50γ11 ὃς ΟΠΑΡΎ αἱ τηΐλπης (6135, αἱ ἃς τρίᾳ γε] φησαια, 

ἩΒΊοΙΙετα 101 ἰγλη πα τη πανϊραπεδιι γεθάπηξ : ) 46 αι ςοπία- 

ἰχπίων ΜεΪΑ [1Ὁ.. 2. (Δ. 7. Τυϊπηὰ5 00. 4. ὃς Ἐτγαίπγαϑ τῇ Αὐαρίο, 

ΤίωΣ χάρυξϑιν ἐμφυγὸν τὴ Σχύνλυ αἰξμέπεσεν, 
ἵ Ἱποϊάϊε ἐμ δογ!αηι οἰ ρίθη! οἵέαγο ΟΡαγγθάϊτ. 

 ἘῈ δαυίΐεμη 50}]14, (εὰ ϑογ Πα ππν, Τοοραΐπ8. Δ ΠΕ Π155 ρατίε Ῥτο- 

πηϊπεης ; 4πᾶπι ἢ αἰζγαπη γι ἀεγὶ νοϊαης ξαδυΐϊοί (οτρίογεβ ἃ 

ων -, υοά τάεπι ναϊεὲ απο (κύλαξ σάξηίμς 5 ηυοῦ ἤω- 

ΟΟἴαυπλει Αἰ Ποτπι ἰοηϊτι5. οἀπαμη ἰαἰγαῖας τείειγε νἹάραζαγ, 
Η 2 ἐς 



λδιὴ, χὰ 

χαϑ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙΙ9... 

τ ἐν ΑΥΝΝ ἤν. ὰ Ψ ᾿ ΄ ᾿ μὼ ἧψ: ᾿ 

Ὡ ἀε «πο ἰς Ῥἰοηγῆμς, τίξτυς ΑΌΙ νΙοϊοηΐίαυ ἤρα] ἱπηιθῇ ΤῊ Ξ χε ϑάλασ. ᾿ Συρομᾶμη μακρῇσι αξειδρέμε ασιλείδεσσι. ἡ ΟἼΑυυ Βα ς νεγο ργοπιηήδ νοσαρο εἰξ ἃ ΘΙ01155 ἰαΐετο, ἢς ἠιόα, ἢ Ρίεγίσυςε νοίπηξ, σοὶ σὺ εἰς χαϊθ:- ὑποδιμᾷν τοὶ σκάφη, Ζεοα ἐρῖ ΤΑΦΤΉΘ, 471 6 ἐπι ΓΥΟΓ παυῖρτα αὔγέρται, απ ἴῃ ρῖὸ πηήπιη. ἰοΥρία ροίϊεα δα Πξπ5 Ταυγομηθηϊέδῃηιπι ἀόνοί νι ἰδραηέατ, ἐεῖξε δὲ Ὅοηε [1Ὁ. ὅ. [οηρσε σοτηπηοάϊογες γοῦῸ ἘΚΓΠΙΟ6 ΠΟΠΊΙΠ15 γδξοπεϑ 
Πησια Ῥηηΐοα ἀξάμοιϊς Βοομαγίας ἀὰ Ῥῇαη. οοἱ. Ὁ. 1. ΟΡ. 26. ὅΟΎΠα Πς ἀϊέϊα ἢέ ἃ ΥΌ (θοἱ, ιοά ῬΗκεπίςοημη Πηρα ΦΧ δῆ Πρηιῇοσί ; ΟΠδν δά15 γεγο Ωὗ ΠἼΒΙΣ ΣΤ ἩΓ οδογ- οὐ άα᾽:, αιαῇ ΚΟΥ. 77:67: ῥ674112011:. ' ᾿ Ὗ. 475. απλάδεοσι 1 ϑοορα!! Ηογηεγο ἃς 1115 Ῥοεξῖς Μείδρῇι ΤΙζα ἀἸζξίοπε ππλώσες ἀϊσππέαν, νόος ἃ λθ΄, πιο »ηαομία Δ παρυμη2 {ρηϊῆςαῖ, ἀεάιζξα, φαοά ἴῃ τηατὶ [ΑΠΟΠΔΠῚ ἕοΐ πηδοὶ Ια φρραγεδηΐ, ὅζ, τὰπαιαπὴ Ὠφν! ἴῃ ΠΟΓΡΟΓς, ΠΟΠΠΙΠ1]) ργοξι δοίθηι ν΄. 476. ᾿Αογίῳ πρμρμθέϊσα 1 ϑιργα ἴῃ νου 467. οἰϊεηίαπ,, 4η- Ταῖς. Ρ]εγίαιις ογεάϊταηι ΑΗΠδ 5: ο ΠΑτη οἱ πὶ Πα ΔάῃαΠΠς, ὃς ΝΟ] νἱ Ἠπόξαπσς τς ΜεΪὰ ορίπαΐξας, νοὶ (εχ δεγαθοπίς (δηΐοπέϊ (σ᾽ ΙΟηΡῈ ῬΓΟΡΔΌΠΠΟΣ) ἔεγγαρ πηοΐα ἈγΏ ΗᾺΠῚ ξ1Π{, φέαιτο 14 τὶ ρα : Πίης ὩΡῸ5 ἴῃ ΡΓΟΧΙΠΊΟ ΤΈΔΠΠο Ῥγοπηοηζοσῖο Πα Αῤροσ.η», αἰ 
ἔξαπι ρα ξδέωγ, φυλῇ αὔγηρεηρι, ἃ βήγνγυμα ἤγδηρο, Τα, Πὖ. ὦ ὅς ΡΙΙη. [{Ὁ..3. ορ. 8. [)6 ἴος δξίαιη νιρρ. ἐπηειά. ΠΡ. 3. 

πττ ΟὨ71 ΡΥΟΓΙΉΚΣ ΜΕΥΖΖΠ6 ἐφ ΐης 
ζὴηά ἔογδέ, Ὁθη1ὲ Ἠιθηο οἱ ῥομέμς, 5. πάϊς | ΠΡ βουτι δίσμίο ἱφέμς φἰοϊάίε, ἀγῳφηρ δ πος ὅϊ ξτέοτο αἰ άμξέας ΦΉση 20 ΖφἸξοΥ ἐπιὲὲ φῇ. " Ἡλῆς ἐενγάγιπα εἰν: Ποποῖη αυδῇ Νερέμηι ἐπΔθηΐα Ὡ γ ΠῚ ( φιοπΊ πολυγλώχινα,» δος εἰ, σριγλώχιναν (ἰϑηδον νοοδτ) Ῥοείϊοθ Ηὶ ἀοίογισεγὸ νόον ΤΙΟΩΥ Π5, 4ΠΙρΡΡῈ6 611} ΠΟΠ ἔΑΠΙΠΠῚ ΠΊΔΓΙ5 ἹΠΊρΕ τη, πιοί τδὲ τργαρίε, νουιιπὶ ὥς ἐδγγϑυοίης Ἰδαπηέηγ ; ἀπὸ ἑνοσλ χθων ὅς ἐγγοσίγωμί). Ῥοςεῖς ἀδῃοπιίπαίιν. ΟἿ δηίδηη Νερῶ ὅ ΤΙ φῆ ζοπῚ ᾿Αύνιον ( ἰσηρον νοσεῖ, φυῇ Βαοεζοιρ ἤξγμηι (Βα ἽΣΩ ἘΠΊΤΩ “Αοητα, ΟἾκη αἴοτα ) νὶχ (φεϊς οοπίξαί. Ἐαυδαιηίας σι ἄεπ εριτπείου πος δά] οι διρογαπιγ, σποᾷ Νερέμῃτια ΘΧ ΠΩ ὁ Βοξοί!ς σοἰογθέιγ νῈὶ χαρά ρνϑ ξδη πη γῃ) δὲ ΔΟΏΠΙΠῚ ἐΕΓΓΕΠῚ δοᾷ Ὧ6 ροίϊεγίογο μας ταΐζίοης τὴ ἀμδίξατο ἰφίδονῦ, τιθαιο δη ΠῚ Ψὶ ἦἶφο αι απ τουιξαζο ἐ[ι5 ταὶ νογιας ΠΑ Ι ΠΔΕΠΡ ῬΓΙΟΥΙ ροί!α5 ΔΟΟᾺΣ εἴσο, τ .ο»)11ι5 ρτὸ ΝΟ  ρηο ΡΟΠΑΤΕΣ ; ΟΠ «Δ10γ1, ἃ 710 “016 αἰθπο ΠΔΈ1, ΝΟ ρερρηΣ αἶπις Π1ΠῸ ἔδγαΐαγ, ἰάθο Νερέμπθιη, τὸ σεη: 

εἴ5 δι ξουοπγ, (οἰ δηηϊξον αἷ 15 ΟΕ ΏΠῚ ἔπτη νΕΡ ΠΠη516 Παξ: ἤς νὴ ὅλο ΝΟΜΊΜΩΣ Πρ απλ. ἀοίηε ρὸν Μοζαϊορίτη ὃς 85 ἐγζαογιεονι, δ, ΘὨτμι)71. (ΟῚ ΠῚ] ργομ δος ; Πρυξ ποη ἐΑΠΕΠΠῚ Μιυίᾳ:, νεῦι πὶ ἃς 6- 

σ΄. 

᾽ 

Γαῖα οἰτηατϑο, ἃ ΝόΠηο τη Ὀιρηνῇ, ᾿Αύγμμ ἀἰσπηΐαγ, τ ΝΣ Υ. 473. Τῆς ἑτέρης 1 Μαγονίο (οἱ], Ὀς δΥ ΓΕΘ 15 Ὠος γἱθ 1ῃ γε, 104. 
ν 

Κι 

Υ. 43 ο, 



ΣΝ . σὺ ᾿ 
εἶν ν ; 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΊΌΘ5. 
11φ 

ΟΥ̓, 480. Μμιώιγξ 1 Τηΐ!α
 μας ΤιοἰορΠαρὶξεϑ οἴϊλμη ἃ Ῥ

ΕΟΙ 3 Ὸ 

: ὃκ ἐλ Γοἰορπαρογιι τεγγαπη ρα 6, αἃ ημο5 {ΠΥ {{8
5 2Ρ- 

ἀϊείξας, 5ιγαδοηι νου Πα Πίπαιπὰ υἱάδέον ; ῬιοηΥ 1.5 απ
ηέη 

ὃς «αι γυἱεγίαυε ε05 ἴῃ ςοπέιηεπίε 
ἰοσδηΐ, νἱάε ἴῃ νεγί. ζος. 

ΟΝ “δι. (κὸν “πὐρον 1 [Αἴ (("}. {Πα φυοά ΤΑρυρίατα, μος 

, ΑΡα τη, [{4}125 ΡΑΓΓΕΠΊ, {ρεόζαε, φυοῦ ἃ νᾶ οἰκ τῃ Δότιαξι- 

πῆλγο πανί ραηξθιι5, αἵ ΠΙγΓΙ ἃ ἀοχίγα
. Ὑ|άς νει. οϑ. 

ΤΥ, 433. νῆσον ] δαάζον ποίζεγ, οαπα ϑέορμαπο ἀξ οἱ. Μεῖΐὰ 

᾿ Ὁ. 2. (ΔΡ. 7. ΘΟἾΠΟ ΤΡ. 8. αηίςαηχ Ὀιοσπε!5 τη[αΐχτη ποπηπαῖ, 

᾿οΙΠὶ φίγαδο Ὁ. 6. ἀν145, αθαγαπη Αἰζογαπη οἰ ἍΠῚ, αἰΐογαιι ἀοίεγ- 

[πὶ ἐΠδ τείεγε, Ῥίοϊεπησ 5 χαίηχας 
παύπεγεῖ : απεπῃ ΠΌΡΕ 

 ἐλθυ}5 γεσεητογατα ΟΧΓΑΓΟ, ἢ φὰν (τορα!! ροῖπι5 αυᾶτα ἰηίυ]ς 

[γΠαΠῈ τεργαίεηζαπε ἀπηαπλεγΕ5, τοίζλεων Οτίθιις. Ὀείενε8 ιδι- 

ὰΡ ἱπ[8]15 ( (εὰ (τορὉ}15 Ῥοῖ 5) οἵ ἐς, Ῥγαοιραας ἴλης ϊπία- 

ἼΣ, ας (οἷα ουἱτα Πα, ὈΙοτΥ ἤτι5 ἃς ΟἸτΕΓΙ ὈΓΙΠΊΟ οἰζαε! πιευπθ- 

πῖπέ. Ἐαγὴ {ππΊυ]0 ὅς δείαῦτο Ὀίοπνε  !ς ἱποϊγέαπι εἢξ τείςτε 80- 

πεῖς ολρ. 8. υἱ ὅς ῬΠΠμΙ5 1:0. το. φὯρ. 44. ἀρ 4005 ἰέβεγς Ἰιςεῖ 

θυ 125 48 ἦε Ὀιοπιράσίβ ανθυ5 [ΕΓ ΠΓΟΓ, 1ῃ 4148 Ὀιομηβά!ς ίοοι- 

ζοηνειίος (1Π᾽ Ροεῖα ργοὐιάθγαηΐ : ξοτία!ε φυοὰ ἐξ νἱχ Δα ὉΙ 

ὅτ ἴῃ Ὀιοπηθάεῖς ᾿π[Ὁ}15 οἶγοα ΠτΆΠάτη Δαΐ Αἰτλ5 γἹοῖ π
ᾶς ΓΕΡΊΟΠΕ5 ἴα στ 

“πε; ΠΕΠῸΘ ΕΠΪΠῚ ογοάΌ1ς, φαοὰ αὐόζοτεϑ {{| αἰ πγπιαηξ, ΕὰΡ 

᾿πυίαιαπι Αἰ] (οΐο οὐἦθε σοπράγογο. οἱ ποῖπδὶ 4115 ἢπξ, πεηὰδ 

δὶ [8 ογεάδπι, [δά πηεγὰ (σγοοογαΠὴ Βρπιεηΐα εἴς, υἱ ΘΟ σοῦ 1Π 

ΟΑηβοί. ΠΕ. τηΐπι, ορίπδίαγ, [ἢ οα]5 (εηξεπέλμα εο ρτορθηποῦ 

τ ἀείοτρίίοπε δάεο ναγιδηΐ αυιόζογεϑ ; 8111 ΕὨ1ΠῚ 
ἤχγη, φυοὰ 1η ΕαγῸ 

᾿ δλξαιτδίζας ποπηηδηΐ, 411 ἐρώδιδς ({ξὰ οαπάϊάοϑβ ) 41108 ρίεσῖααε 

᾿ φτγάσδς ἱηΓεγργείδηζαγ, ΠΟΔΌΪΗ ταπιθη Πα ]Πσαβ ; Οὐ τι5 ΟΥ̓́ΡΗϊ5 ΠΠη1- 

{ες εἢδ αἰαγπηαΐ : ῬθΟυ αΓ ΕΒ γΈΓῸ ῬΠηΐ ὃς ϑοτηὶ ἀείοτ
ίρειομεβ υἱάε- 

τε ΠΙσεέ Ἰοςΐ5 οἰξαζΙ5. 
: 

οὖν. 484. χαλεφαρμδόης Αφεϑδέτης 1 Νοη ἑαπέατη φυοὰ δε πὶ 

᾿ φἀνεγίας ὙΓΟ]ΆΠΟΒ  ομοτί ἕπᾶτος ρ
οβογῖς, νεγαπη ὅς ᾿ρίαπλ γαϊπογα- 

γψεηέ, υἱ (λδαϊαταν Ἡοπηεγαϑ τα. ξ, [τὰ Ὀϊοπιοάες ἀραιὰ ΟΥΙἀΙμΠΊ, 

᾿ς ΜΜεΐδηι. Ὁ. 14- 
Ἔν. .----- - ραν] [64 γμγβις αὖ ἀσΥ1: 

ἷν το Ροίον, ξθ ἀπεῖηο ἨΕΉΔΟΥΕΣ 4ε υπίπογε ρώμάς 

Εν Εχίρτε αἰηηα ἵοηη:. 

᾿ ΠΕ: ἰνεϊταἴαπι ἄσαπη, ΖΕ δι Αἰ εἶα ἀχογὶ ἐδηΐαπη ΠΕΓΌΓΟΠΩ ᾿πΠη 1} κ᾽ 

ὯΠῈ ἐεγαπῖ, υξ οαπι Ἰ ΕΠΙΡῈ5 γΑγ 5, ῬγΖΟΙΡῸΣ γεῖῸ Ομ ΠΔ ϑΕΠεηεῖο 

 Οογηεΐς το, νεῖ, ᾽ξ αἰ νοΐπηΐ, σα ΟΥἹαΌατο “ΙΒοπεῖ 8110 

φοηξιείςετεῖ : ἃ αυϊδυς 4111 ἄοπιο ΡΟ ΠΌπι Ὀιουποάεμη ἐγδάπηζ, 

᾿αἷή ριΐοτε αβοόζυπι ἱροηΐε ἀεγαῖρταιδ ρείπιο ἱπ 10 {843 «Ὁ τρίο- 

᾿ ἀεποπηϊηλζα, ἀοιπάε π΄ Αρυπλτη, δι ἴοι "ΔργΎΘ᾽ Ἵ“πιον οοπέϊ- 

ἣν ἀπε αιοά ποππεη ροΐζεᾷ ἴῃ “70: παίδευσιν ἑεγζογ, Βουίδῆς 

τ Ἰρίατη ποσηεῃ ΔΡΎΘ᾽ ἔπε εριπεῖο π΄ “γρ0: γεγίαπι, ( υοὰ 

᾿ βαϊπηλῆο ρἰδοεῖ 2 Ὑ ἴῃ σ' πιρίαῖο,. ᾿ς 88 ἶ ἣ εὐπὶ Βαοίι, τες Οπηῖ- 

᾿ πο, γ ἴῃ β πιυΐοηξ ( οὰϊ αἴης εἰ Πῖοτα σ ) ῥίο γαμαϊκας 

᾿ς ζαγῆκις ῥτοίεγεηΐες, (οἵ Ζοἷες ςοπῖτα ρτο βλέφαξον γλέφαφον ) 
ὙΛΉΡΟΣ Η͂ 4 β νεῖο 

᾿ 
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δεν Ὶ , ἀ ὙΑΥΈΤΕΣ Ἵ Ὗ ἊΣ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΓ 5. Ἥ 
β νεῖο Ῥεῖ ἡ ἵξρε ἃ 1.λξηἴ5 τεδάλταν, υε βαξαὶ ρῥάαρα, Κάνωξθ 
Θ4ΠΟΡΏ5. : ᾿πρὴ 

Υ. 485. .“Οππότε σριλλίςων] Τειλλίςων, ἃ τεὶς ἐΕΥ, ὃς λίοσοιμα 
[ρρίῆσο, Ἰάδπα ναῖθὲ χαρά πολυλίςων, ἀρὰ ἨοπΊσγαπι, πὲ γαῖ 
Ἐπηϊτδίῃιης ; που τείσμαχῳρ.5 ὃ. 1 λίτηις ἐϑγ ἔθίῖχ, Ῥτὸ Κεἰ οὐ Πα 
Ῥοηϊξαγ : Πρηϊβοδί τρίτα υφίάο οχορεάέος, ἴξα δὰ ο5. ᾽ξ Ἐπίο 

Ῥεγνεηϊγοεῖ ΠΎΪ]Ε5 νοῖι5, παν σα Π ΠῚ πογΕ, οοπίεηήεῦδέ, ΨεγΩΠῚ 
ὅς αἰίατη Ἰεδξίοπεμη Ἐπ δέμιις ἢϊς ἀρποίοιξ, τηλίςων [(1]. φαοὰ ορί- 
τὨείοῃ [δεγιπὶ βοπέϊ ορξπηα σοηνεηϊξ, σαῖρρε ἴῃ δχέγειηο Οροϊάεηα 
ἐε Πίῳ, ΠΗ ραπὶ ἐο ποπηηδ 1ηΈ6]Πρεηα!] Πηΐ. " 

μετεχίαϑεν ἔδυ Ἰξήρων] Ὀιοπηεάεπι ἴη ΤέΔ] Τα ργοξοόξαπη 
ξιαιρογαδίμηι εἴτ, ἢθο ἑαπέαπι ἴῃ. ΑΡυ]Απ, γεγιπῚ ὅς ῃ Ὑ ἐπείη 
δα ρεγνεηπΠ[ο ἀγριπηεηξ15 φαθυςἄατη ργοῦαγε πἰθέαν ϑέγαδο [1Ὁ.ψ. 
Ἰηέεγ οαίεγα, ἀα! αΌΓΕΠῚ εἰ σοπάϊ, ὅς αἰδαπη ἐαιμπη εἰ ἃ ΜΈΠο- 
εἰς ᾿πηπΊοἷ Αγ! αἰ γΠΊδη5 : ΠΟῚ ξαΠΊΕΠ ΟΟΓίΟ ΘΟΠΠΡΕΓΙΠΊΙ5 ἃ ΦΙΟΘ ΔΙΊ 
ἐγδάϊταπι ππΠς, 1η ΗΠ ραηϊδι υΐαμ6 εἰιπὶ ρεγνεηϊῆε, ϑίγαθο 488 
ἄεπι, 1. 3. 081 ΗΠ ρφηϊαηι ἀείογιδιε, σαπὶ Τπεγαπι ἜΘ 5, Αηΐδ- 
Ὠοτῖ5, ὈΙοπηβάι5, Μεηείαι, ὅς ΕΠ ΥΠΠ15 πχεπέϊοπεγη ἐδοεέ, ἤδοο νεῖ- 
Ὅά πΊοχ [ΠΡ άεη5, ὃ τοίνυω ποιητὴς τοὺς τοσαατας ςρατίας ὀπὴ τοὶ ἔσα- 
χα δ᾿ Ἰζηοίας ἱςορηκῶς, Ρορέα ΤΠΊΓΗΥ οΝηγ1 ἐοὲ ἐ4ηξα 7μ6 χροά Ἐξ. 
γε: 2 ὀχιγοηιάς ΠΡΕΥ1 βάγξος γπθηιογῖώ ῥγοάἑξάς φοσορη[ξέ, ἱππὰ 
εἴε νἱἀείῃγ, ΗἩοπΊλεγαγη εχ ἩΠΟΥΙ5 ἀσσθρι 8, ποη ἘΠΥΠ ΠῚ. πιούς 
( φιτεπὶ ΟἸγΠηρροηεηι τη ΓΠίδηϊα σοπα!ΠΠ{ἀ ρα πηεπιογαίαν 
ῬΙορέεγ ΠΟΠΊΪΏ15 ΠΠῚ ΠΕ ἀπ πη ) νεγαπη δι τε] ὸ5 εχ ποοῖδθιις 1{Π|5 
1ῃ εχίγεπηδηι ΗΠ ραπίαπη ρεγνεηιῆθ. Αἡ Ἰριίαν ΠΟΠΊΙΠ6 1 ογῖδ ἱρ- 
ἴα Ἡϊτρδηα ᾿πέε! Πρεηάα πε, (σατα φυ!ά θεῖ ἀς πεγοῖθδας 15 Ογαοΐα 
γηοηῃάαχ πῆρε ροΐπεγιξ ) Δῃ ροίτ5 (ΘΆ1114, ( ΟΠ} 15 ραγ5 Νεηρίία ὁ- 
{ϊπα ας, ντ46 νεγί. 288. 280. } [π αάγη ἴδῃ Ὀιοπηδαθπ 4 4π| ΑπΞ 
ἐεπούετη ρεγν θη πε (χε15 σοηίξδη5 ἔαππα δας, ἀοίξ!5 ᾿αἀ]ςαπάτιπη τοσ 
ἔπχιο, Ουτδοὶ οοτίε πέσῃ (Ὁ ΤΒεγίαε ποπηίηθ, ἤθη ἑᾳπέμπ ΗΙ 
ἔραπίαπη, ψεγα ΠῚ} ὃς ΠΊασηδηη (Ο411125 ρατίεμη σοι ργεμοπάογαπέ, ας 
ᾳὺς δ Ἀποάφπαπι ΠπνιαπΊ, {εἴτε δίγαδοπε [1Ὁ. 3. 1πτὸ ἃς ἰοΐαπι, 
ΟΔ]Π Πα, Οἰαειπη ΝΠ 7π61οῖο, ἄς Οτῖρ. [0]. 11. 1. ἂρ, 355 
ὑπάς Ἀδθεπας βπν8 Νοηπο ὈὨϊοηγί, 235. “ῬίωΘ- Ἴζηρ ἀϊοϊξατ, 
ιαῆ Κροημε ΤΡΟΥ οι. ΝῊ 

Ν. 487. ᾿Εξείης ὃ, πύφφιο 1 Τη[Ὁ]45 τι ἐπι γαγε Ἀσσυθε 
4 αὉ Οτιεηΐα!! Αὐἀγιαζίοι (δα ΙΟΠΗ ἤπι15 (ἘΔ ΕΠΙΠῚ ΡΓῸ ϑυ ΠΟΥ 
ἢαθεί, νἱάε νεγί. 94.) Ιδΐεγε Πία ἔπηξ, {01}. γπχία ΠΙγΓΙ 15 ογαπη : 
δὲ ΔῸ Ὁ] πιο Ππμ5 γεοεῖα εαγιπη αὐἰδαήγησιν οὐἀϊξαγ, ργίπιο Αὐίγτς 
εἰς ποηηϊπαης, {γα ὃς Τρία ργορίηαιιας, ἀεἰπάς ΓἸΡΗγηϊΔαξ 
ΕἸθυγηϊα οὈ]λοθηξεβ : ΡΟΙὉ 41145 «ἡ (σοτογγατη ὅς Α[148 ρεγριί, ἘΧΕΓᾷ 
Ππηὰπι μας γχίᾳ ΕΡΙΓΙΠῚ {148, 8 

Νν. 488. ᾿ΑψυρΊν νήσων 1 Νοπηπε Αῤῥυείάμγι, ἴεα δίνει μι 
{μ|αγμρη, Ὁιοην ἤι5 (σαπῃ δίγαθοπε ἰδ. 7. ὃς ῬΙηῖο [Ὁ.3. οΡ. 26.) 
Ὑηξε]Πρτε ΓΑ ψορῥον ῬιοΙείηδδο νοσφίαπη, ὃς σοπηρίμγεβ Ἰη[148 ἜΧΕ 

1145 61 νἹοϊη85, μιχία ΠΕτογαπη ὃς Τριδππη ογαπι. Ἐδηάειη ὨΟΠης 

Ὠϊδ τἀ οπρηι, Πθλπη ἢϊς φμξζον ποίτον, φῆογθης ΡΠηΐι5 ὅς, ϑέγδρο, 
μρηνρδος 

7 “ἶ 

ῥῳ 

ἱ 

" 
Ι 

᾿ 
ΠῚ 

᾿ 

β 



«ΦΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΙ5. 

 μεγηρε ἢς ἀϊδξαϑ αν Αὐῥυεο ἃ ἤςάολ ἢ]ς οοοιίο, πὲ Θοἴομος ἱρίαπη 
ροιίδαιοηΐεβ (Ο]]!ρεπ 15 ε15 πε  γῖ8 ΑΌ Τρία ἀΠρεγῇς πηογαγεξαγ. 
7 εχιά ΠΠγουγηηῖ οΥάηι ΟἽ74, Ῥηϊαγυῖα, δ ῥγυεΐάε: Ογα11: ἀξία, 
βαιγο Μεάρα 1 1 ἱπεουξοξῖο Αὐβῥυέο, ῬΊΊη. Ιοσο οἰζλίο. Εἰἴηχε- 
᾿χαπέ [0]. Αγροπδιτῖοὶ (οτρίογεβ, ἃ ΟΠοΙοιάς γεάἀδιηίες Αγροηδι- 

ἀα ὃ Ροπίο Επχίπο δἀνογίο {το πανισαῆδ, αιει οἰζίο τη ἴῃ ἢ- 
᾿πὰπὶ Δὐτίατίουτη Ἰαχία {{ΠΥ1 475. (4αλπῈ 4Ὁ 110 Πγ1 οἷτιο ἤς ἀϊέξαπι 
᾿ ψοϊαογαηί } τε Παῖς 1π τηάγε ἙπχιημπΠΊ {ε Ἐχόησγαγα {αθι]Δ1 {πηέ, 
᾿ δἴσιε ἴΐ Ρεῦ πᾶτε ΑὐγιδίοιιΠΊ εος ἴῃ (σγδοίαπη γονερίοβ, Αἕ ηὰ]}- 
[πὶ οἸαίπποά! οἰτίιπι Πζγητη πάρετε {πργᾷ 1π νεγί. 301. οἰξζεμα!- 
᾿Τῆι5, ΠΕΠῚ6 ορεγα ργείίατη εἰς ρΙαυθῈ5 ἔα] 1{{Π18 α; τοσῖαν οἴτεη- 
᾿ἄδῖε ; ργδίογεπι οππγ ἃ Ῥοείϊ5 φαϊθυ!άλπη ἰΙοηρε ἢϊης ΑὈΙγτΕΙ οκ- 
(δες ἐλέϊα Π|ΠῚ ἐγαδαίτις. Οὐρἤειιβ ἐπι τη Ροηΐο ΕΌχΙηΟ ᾿Αψυρτή- 
 βδἔας ἴοσαγε νἹἀδέαν ( [κί 4μεπὶ θείη Αὐγιδηι5" ΑψυρΊον σοπηἐτειπι) 
ἃς Ονϊάϊις Τοπιος, ὑγθθηι τῇ ἘῸΧΙΠΙ οἴαπη ογὰ ροπίδηγ, δὉ ΑὉ- 

ἰγτίο ἀϊπείζο ποιχπδίαπη τείεγί, Τ τ. πδ. 3. ΕἸΕρ. ο. 
πᾶ Τογιος ἀξίη ἰοσις ο{᾿, 7μῖα ΓΘΥΓΗΥ 171 1110 

Ὁ Μερεδγα [γον ἔγαιγῖς αἰ Πξομ1{78 {π||. 
ΜειΠΠς φυίάεπη εἰς ᾿Α  όρῥε ποπτεη (αμοά ργαοιριι εχ 1{π|5 ἰη- 
[115 ἃ Οταοῖς ἀπε χιις ἱπᾶϊ ροΐμξ, φιοά πηᾶγε 161 τεεζξδέαγ, νιάε 

ΟὙΕΓΙ. 304. τιὲ ὃς αΓΌΙ Ἰῃ ἱπῆπιο ΕἸΧΊΗΙ γεσεῆϊι Πέῶε, οὔ ἐδηάοπη γα- 
ἘἰοποπΊ, "Δ ψοῤῥίΘ- επίπι Ηοπλειο, Π4(. γ΄, ὅς φ. γευεγεοηέοηι ἢρ- 
ηἰῆολέ, ὃς γοήμο γιάγῖς αἰ εΐ εανοχ {γι δυτέαν ) Παῖς ΓΑ] δηίαπη 
ἀρἀπξ, χα ἃ ποπῆπε ᾿Αψυ67ς. ποη πιαϊζαπα δοϊάϊ, Μεῖδ ἐα- 
πηξη, [1Ὁ.. 2. οΔΡ. 7. 41Π|4πὸ 1ῃ Αάτία ᾿ηἰα] πὶ “ῤ(ογγοι, 4]14τὰ 4 6-: 
βυμάοη ποταϊπαΐ, χαρά {(1]. ἀριὰ. ἀϊγεγίος. διιόξογεβ ἀἸνεγία μας 
ΠΟΙΠΉΪη4 ἰδρεγιέ, πείσιθης ᾿ρΠηπηγαη ΑὈίογτγοη εξ σα}115 ποσῆεπ 

Ὀεΐαρ, ὅς 2111 εος ἱπηϊ δηΐεβ, τη ΑὈίγγεἀεπι σοι αρεγαηΐ, μέ ἔπ25 
Ἰς Αδίγγίο ἐβδΐλ5 εἰ αβίσεγεηξ : ΠθαῈ6 ΘΠΙΠῚ 4111 αυΠ!ΠΠΔΠῈ ὃς 

ἌδίονηΣ ὃς Αὐ(γγεϊάῖς Ἦϊς πλεπληῖε. 
 ΥΨ.. 490. Αἰἴηπης ] Μεάεα, “Εεια Οοἰοβοιιπη τερὶς β|14, πᾶ 
ΟἿΠῚ ]αίοπα, διιγοο γε ]ογα ᾿ρήπι5 ορεγε ροϊίο, μᾶς να Πιριε ἤηρι- 
ἔα, ὅς ἰγδέγιβ. ( 4ῃεπλ στδοὶ ἼΑψυρτον, [Δίη1 ΔὈΌΐγγίαπγ νοσδηΐ). 
ΠΕ ΓΑ ἢϊς ραν δ. , 

 Υ͂. 491. Λιξυρνίδες  Ουμόζα, Ατῦσ, ϑοαγάοπα, {ΠΠ25, ὅζ 4115 
᾿ἸΒΠΟΝΙΠοτῖδιι ᾿πία}15 ( 40 εηἷπιὶ πιυπηοῦδέ ϑίγαθο ) ηπ 12ὑηγηΐα 
Οὐᾶς ΟὈ]δοοηΐ, Ῥγοργῖς ἢος ποπιεη οοηγθηϊξ: νιάεξιν ἰαπηεη Ὠ1ο- δν δον : : ὡ ᾿ 
ΠΥΠς δας πιὰ αἰ παῖς Ῥγορίογεβ. υὐ Τυδραγιπη, ῬΠΑΓΙΔΠΊ, 
ΟΟΙΟΥΓΑΠῚ τρτδτη, Μεμέεη { ἃ 44 οδίαἶος Με δος ἀϊόξος γα! 

ἘρΠδηιι5, υἱ ὃζ Ρ]ΙΠ115 ἐχ ΟΔΠΠπλδο (επέεηξία, 405 ἔλπιεη ἃ Με- 
πὰ Ἱπί.]2 51011126 νἱοῖπα δρρε!!δίος γείεγέ ϑέγαδο } (Ὁ ποιγίηθ πος 
ΘΟΠΠρΓΕΠπεηάσγε, {1 ὅς ΠΑΓΙΙΠῚ Δ11{1115 δίγαδο ΠΟ ΌΓΠΙΟΙ5 φη πα ΠγοΓδέ. 
ΟΥ̓͂. 495. μ᾽ δρυμὰ Κραύνια) Ροίῇ Οογαπρῖος γιομέθς, ἂς 4α1- 

'ς γιάβ ἴῃ γεγί. 389. {ιος (γγ18 απηϊζος εξ ἢϊς ἱππυϊίαγ; ἀξ 
Ὁ5 Πηοηΐε5 ΖΕ .ΠΙοις Ρυγθηδο9 (αἰ ι15 νοσδί. 

ΙΝ. 493. φαίνοῆο περαμόϑεν ] Ιπαϊοαῖ ἃ (εγδιη115 πηοηξίδιι5. α]-- 
ἴι5 Δα Αὐΐγατη ργοργοῆο ἀρράτοῦε ΑπΊδγδοϊη πη, 41185 ΤΟΝ ν: ἱ ταί 
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ΧΆ ΤΑΝ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙΙ 5. 
ἰηΐαας Ασλγπαηΐα νἱοίη45, ὃς Οογογ αι, ἈΙΈΕΡῚ 1π Αὐἀγίαεισο πὰ ἃ 
ἢίξ δμώνυμον, {απ ἀπ ΠΟ 5 στατα μέλαιναν ΠΙΡΥ 47 οορπο.. 
ταϊπασιηΐ. Ἀούϊο δαΐεπι ογάϊπε ἢϊς ποη ργοργεάϊταιγ ; ὈΥΠ5 ἐπῖπα, 
οσσυνγῖξ σόγογγα Παᾶτα Ἀπ δγδοίοηπιπα πα], δὲ δα Πᾶ5 ργδοῖραθς 
νοχ περωμόϑεν τείεγεηάα εἰς, Ιοπρε ἐπῖπ υἱέγα Οεγδηῖοβ πποηΐεϑ ἢπ, 
ἐπ Διηδεδοίεπυπι τ{155, 1ῃ ῬΓΟΧΙΠΊΟ νεῦὸ ΟΟΥΟΥΓΑ. ἊΝ 

᾿Αμβρακιήων 1 Οερἢ]Πεηΐαπι ὃς [145 νἹοίηα5 Ἰη[α 45 ζΟρποηηπδ ἢ 
δος ἱπάιριτταί, φιοά ἃ τορίοπε Αὐηρυδοίδς Ασαγπδηϊς ατὸϊς, ῬυΩΙ 
4αοηάαπι τερία, Πία ἤηξ, ἃ {ἃ ὅς Πηυ5 Αἰηργδοῖτ ἀέπο 
ἘΠ. "ΠΝ 

Ψ. 494. ἡ λιπαρὴ Κέρκυεᾳ 1 Κέρχυρᾳ ἰη[α]4 ( 8 [“Ἀ{π|5, ἃ 
Οταοὶβ Ποππ.}Π|5, Οογογγα, ς ἴῃ ὁ πγαΐαῖο, πὲ Μεϑώγη αυ!δυΐααπι, 
Μοίδοπα,Βερενίκη Βεγοηΐῖοθ) Ηοπλετο Σ χέρία ἀϊοι νἱάεξαν, ΟΑἸπσς 
τηβοῖο Ὄτεραπε, ΡΠ. ΠΡ. 4. σαρ. 12. Ἐᾷὰ᾿ Ῥηαδσιπι [εἀες οἱπὶ ἘΠ ἢ 
1Π8 ἀϊοίεαι, ΑἸοΐποὶ Βοτέῖς (ψφεπλ, οὐπα δ] τερηαγεῖ, ΠΥ ΒΠΕΠῚ παῖ 
ἔγλρσυτη μοίριεῖο δοσερηδ τοίεγε Ἠοπλεγιβ ) ὅς οὐ (εἰ οἰαγῆ 

αἰΠποπίῖα, αδι ἢὶς ποΐαξ Το εν ἤα8, ἀραα Ῥοεΐἕαϑβ σοἰ ΕΓ 5 ιηᾶς ' 

“Δ]εἴμοῖ γη6Ή{{6 ἴῃ Ῥγονεγ πὶ δὈΙΘΓ ΠΕ. ὝΝ 

ν. 495. Νιηοικίης Ἰϑαίκης [πίον Νήεικον ὃς Νήριτον δίΓΔ00 δ. 
οὐραία ἀπ ηρσαϊε, (ἐος5 τεργομέμάθης χαὶ ποπαίπα τα οοηξαπάση 
αἴ Νήρικ- πὲ Αὐραγπαηία αὐδὸ, σα ροίϊεα [δσὰ8 ἀρρεϊἰδῖα,. 
48 1δετίε5 ρα Ἠοπηεγαπὴ Οὐγ ὦ, ἡ 

ΟΥΘ- Νήεικον εἶλον ὀῦκτίμδμον γ]ολίεϑρον. ᾿ 
Νήρατον νειῸ {1 Τεῃάσα 1η{π|5, ἘΠΥ 5 ραΐγια, πηοη8, ἐς αυο 
Ραὰ δαπάθπι ΗοΠΊΕΓΙΙΠΊ, 

Ναιετοίω δ᾽ ᾿Ιϑαϊκίω ἐυδείψιον, ἐν δ ὄρ Θ- αὐτὴ 
ΝΝήειτον εἰνοσίφυλλον. ; 

Ὀιβιηο ἰαπηεη 1 ἀρὰ δαόζοτεβ ποπ ρεγρείπο οὐίεγναξ 
ῬΙΙΉ 15 εηϊπι Π{{4Π|Ί ΑΟαγηδηΙΑ ατεπΊ ἸΝΟΥΣΕΗΉΣ γοῦαΐ : κϊ Ω: 
1 ,οησάς,, χηομάφηι Νεύίεοη ἀϊξίπιγη, 11. 4. σᾶρ. 1. ὃς Τηδρᾶ 
Νηεικίίω, ἢ γετα Πέ να!ραία Ἰεύξῖο, Ὀιοπυῆας νοσδ : 4ι4Π| 1: 
ἄεηη ὰ πιοηΐο ἰὴ Ἰρίᾳ Πΐο, ροξίπβ υλπι Ὁ ατῦε ἴῃ σοηεπεπίε ῬΙ 
ΧΙ ΠΊΆ, ἀεηοπηπαπάδπι {πτῈ ἐδηΐξαθ. ΑἹ ἢ Ὀϊοηυ παπη ἀοσαγάῖε! 
4] γε τπιιι5, πες ΠΟΠ1Π4 Πα οοππιπάεηάο δίγδΌΟΤΙ5 ΓΕρΓΈΠΕΠΙ: 
ὨΕΠῚ ἱποῦγγεγο, πες εἰζ τ νεῖ Νηριτίης Ῥτο Νηεικίης σαὶ 8 
τπαῆο δίς ΔΙδέτπαπταο ; νεῖ Ἐπαΐηιο δεπαπγαγ, αὶ ἀεποῖ 
ὩατοπεπΊ ποη ἃ Νεγίο τποπίς {ππτρίαπν ραΐαΐ, (δ ἃ Νεγῖοο Ἀδὰ 
παηΐδ αὐρε παῖς τηξα]5 αἀνετία, Ποὰξ αΑὉ Απηθτδοια υὐῦε 1ΡΠ5 8 
νετί νήσες ᾿Αμβεσκιήων Δέποπηηδέ «πόξον νετί. 493. 

Ψν. 496. Νήσων τ᾿ ἀλλάων] Ἐοϊἤηδάας ἱπιεΠΠρὶξ αὐ ΑΟΠΕΙοΙ 
{τὰ5, ἀξ αυϊδιι5 νιάε τπ νεῖ. 435. ϑαρεγοτε αατε πὶ σαγίι Πα 
ἐδπεῖους Ἰαχία ΟΠαϊοίδεπι, ΖΕ (ΟΠ πγθεπι ἴπ πτοιέβ σοσΠΟΓΊΙΠΕ ἯΣ 
ἔλτη : Πποη τλπΊεη ΕΧχ 60 πποηΐς οτϊξαρ, (δὰ {πρεγίαϑ εχ ῬΙπόο, ἴέ 
δίγδθοπε [Ὁ Το. ᾿ 

ν. 493. Πολλαὶ αὶ ̓Δανισοῖο 1 Ἀείξε ἃ μνισὸὲν Ογεεαηι ΠΟΥ 
ἄτι Ἐύίζατμηας ταὶς ἐπὶ Απιηΐϊίας Οποῖϊ, Ογεξίοδο ατθ15 ἹΠΗΡΙ 
ῃλναῖς, τοῖς ϑιγαθοπε ΠΌ, 10. ἀπᾶς ρεῦ ϑυπεσθοςποη ὑΓῸ, μπς 

ΝΣ 
ἐσ] ΓΑΙ 
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 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΓ 8. 
᾿ ἐρίᾳ ροπὶ νἱἀεέιις. Ηΐϑ5 ψα!άειη ἐγ θιι5 γεγῆδις, υἱἵ ἰερὶ (οἰεηέ, πο 
Ο Εχίριδ ἱπε αἰ που έα5, ατιῖ ᾿ηξεγργείεβ ρ᾽αγίπιαπι τογῆξ:: τέὰ ε- 

πἰπὶ ἴόπαγα νἱἀθηΐξιγ ἃς ἢ “ΜΈ σγία, σγερογα, 85 (αἰαεγία, σα Βογο- 
᾿ ΑΜΔ ὈΔΥΘΔΉΣ γοίροξί ΟὙρέω, Οάγραεθης στο «« Οὐοαί»ε, αἴχας 

60 αυΐάεῃη (εηΐα ἃ ϑέερῃδηο τεδάπηίι, ΑἙΙοηρε δἰϊξεῦ (δ τεσ 4- 
( ΖΈργία φυϊάοπη ὅς Ογίμοτα (ἃ αι ἰηίαϊδ Ν ξηι5 Ογίμεγοα ἐἱ- 

4) δὰ Οὐολίαπι γείρεέξα Οτεΐς Πές (ππε ποηηιῃ}} ἕάτάθη δά Βογο- 
ἱ γεγροηΐος, (Ἀ]επν ΑἸΠηΠΠΠ γείρείξιι, αι ἃ Οποῆο ακἄ Αὐγηπη 
ἶ 5. ΟλἰδαγΙὰ Ἰη[α]ὰ Ἔχίσια Δυρια ργορίπααα, Νερέμηϊ ἐδ ρ]ο ὃς 
᾿Αἴγ]ο οεἰεθγῖς, δίγαῦ. 11. 8. 20 Οςοϊάπα Οτεδία Ῥαγέε γείϊᾳ δα Βο- 
ΓΕΔΠῚ ροΠία εἰξ : Τί Π{ Ποη ῥγοοι! ἃ γοῖο αδίαης. ϑὶπ νεῖὸ (αῦ- 
ῤ ἃ5. (ἃ 414 Ουρδίμηπη πλαγε ἀθποπηϊπαίῃτη } δα Οὐσοίατη τγὸ- 
 ἰρεζξι Ογεία {ταζιδέηγ, τοῖο σαϑῖο δγγδίαν ; γεόξα δηΐπι δά Οὐίαπι 

Μία εἴς. Νέες ποάπιπη πυης (Οἰνξ φἰΐεγα Ιθξίο, φιαπὶ αἰϊσαι Ηὶς δ6- 
τηϊξέιηξ, χοτὴ νότον ΡΓῸ ποτὶ ζόφον (δ πἸςπεηΐξεβ, οαμτὴ γείρείξα (α- 

᾿Ἰλμγῖλ [Ο]1πι5 Βοος ἹπέεΠΠρὶ οοπεϊγαζξῖο πο ἢπαΐ, πεὰθ Ολυραΐμι9 
᾿Τείρεζξιι Απιη!ῇ αιϊοσιαπι αὐ Μεγίἀϊεπη νεγσαξ, τηϊπίπημμη εἴΐαπα 
τοροίξι ΚΕ σγἹα ὃς Ογεβεγογμπ). Μεῖας Ἐιηϊαίμτας ἱπέγιοδέα Βϑς 
Ἐχρεαϊέ, τις νεγθα 1 ποτὶ ζόφον δὰ {γεβ ᾿π[α]45 ργπιο ποπηϊπαΐαθγα- 
 ἀεταηίαγ, ἸΠΘΙΠ4Ο 685 114 (γεΐαθ ραγέδ ἴῃ 44 Απηηντ5 Πές ΒογελΙ1- 
τὰ εῇς, ὃς δά Οὐοείμπη ΠπηῺ] νεῦρογο, σαπη ΟΑτραίμα5 εχ 8114 ραγ- 
ἴε, 44 Οτγίιπη ((1]. Πέα Πέ. [έΔ Ἰρίξαν γοιθα διιόξογίς ςοηἔγαετε οο- 
δξαν, Τπολλαὶ δι᾿ ᾿Αμγισοῖο βορειότεραι ὁρόων ἢ «εὸς ζ φον» Αἴγυ- 
λὰ τ΄, ἡδὲ Κύϑηρα, Κϑηαύειεὶ ᾧ πρηχέα᾽ Κάρπειθ- ὧδ θ᾽ ἑτέρωδι, 
 φεὺς ἀγατολεὶς δηλαδή. ΜΜηίε ὑεγο 4»ηρη1{0 [ (τεΐα 1] »ιαρῖς Βο- 
Τεάίας σΟΉ Ρ:ΟΙΗΉΣΗΥ «αἱ Οὐσαιγἤ γετροηΐε, “Ἔργα ξὅ (σεβεγα, ξ 
(αίαηγτα αἴῤῥεγα, Οαγραείες ὑεγο ἐπ αἰξογά Ραγέε, σα Ογεηηλ[οέ- 
μρεί. εριΠἸπλᾶς ἢδς ( αιμοαυα οοηίγδάϊοίς Ῥαρίιι ) ἢ (δηΐμπα 
τείριοιας : (οἀ ἀτγίις5 οἵδ Πγδεγθαίοη, αἵ νορθα σρὸς ζόφον, ἴοΐ ἴη- 
Ἐεγροῇε!5, δ Ιοσιπα {ξππη γεδιιοδηέαγ. Ῥαρὶὶ ρίξαν οομιἐγαεῖο, 
ΠαΙρρε αι185 ΠΉΙΠ115 οοφόϊα εἰς, ρμοίι5 ΠῚ αγγιάςέ, Ἐξ, Ραπέϊζο ροΐξ 
Ἑτερώδι ροΠίο, ποτὴ ζόφον «ἃ ἐαιιεηίία, δὰ Ογοίδπι (ο1]. τείδγαξαν., 
Ἰξαθεις νεγί. 5οο. ἢς ἱερίπηις, Κάρπαϑ»- αὖθ᾽ ὅγχέρωδι ποτὴ ζόφον 
ΟΕ Γυδὲ οἷ᾽ αὐτῆς Κρήτη τιμήξοσα ᾿ αἴχμιε Βοος τηοόο γθάἀϊαάίπγις, σαγ- 
Φάξρης ὑεγο εχ φίέεγο ἰάέθγθ ροβέα ε{}, (ἀξ Οτίδηται! ἴδτογε μος, {8- 
ΟΠΠαμπΊ ἘΠ ΑΓ (εηξεηξίαπγ, 1πέε! ρθη} «ἀ Οεοΐάἀρρξοηι σογο 
ἤγγε ἡρίανε σγϑέᾳ, ὅζο. ἴῃ οκῖοσίς Ἐπ δεῖ [πέευ ργείδει θη [ἀ-- 
ΤᾺ ΓΟ ΔΓ4 1 δι ΡΙΘζ ΣΙ πγαν : τ (οἱ]. ἸΠΈΘΠ σαν ἔγεβ ᾿πίη]ας νους 

422. ᾿πεπηογαΐαθ ΠΟΠ ἔδηξη Βοιεδαίογεβ εἰς (χιοά ἃ ΠΟΥ ἤο 
ἈΡυΙΓαϊ ἔα) γε Π1, φῃοά πηδηϊ δ τα5, φᾷ Οςοϊἀεηΐθτ δε ἢ- 
35, (οι ἐκ ογάϊης ἰρίο ἱππυϊζωγ απο ρῥγοσθάϊε διοηγ 5, ἀμπ ἃ 

ὙΠΔΠ]οη Ια ὅς ΠΠδοα δα Πᾶς ριοργεάιτιιγν ) ου]5 Πέας τοίρθόζα σαγ- 
5 ἀἰοίζαν ἑχέρωϑι, ἢος εἰζ, «4 Ογίῤμεαίε Ογθίμε ἰδές, Ρο- 

᾽ Ἱ 

Ἶ ἢ : 501. Κρήτῃ πμήξεσα] [η[Ὁ]4 Πσρο, θα σοεπέσπη αγδΙδας ( 414- 
Τα ᾿ΘΘΙο ΒΕΓ πο Οποῆθι5, (σοτγηα, Ογάοης ) οἰη {τῖρατα ἕαμἴε 

Τηιδοταν, πηής Ῥοείῖς ἑχφτόμπολις Οἰοῖξαν ( φασηηηδπη οο8 ἠζγ- 
᾿ ξη4 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑᾺΑΛΊΙΓΙ 5. 
σμά ῥγοάέρον Κμὴ[,, ορρίάα ῥγο εγδίδης ἨΜΉΘΥΦΉΣΘ:., δΟΪΊηΟ ἔμο!!α 
αΠεηέου ) ΜΙπΟΙς ἰοριθιι5 οἷατα ἔξ, ὃ ααθιι5 Γγσυγριβ Ἐλοθάφ- τ 
τὴοηΐας ἤπι45 ἀοσορ!6 ἀϊοϊέας, δίγαῦ. 118. 10. 7ουεν: οἰίδῃη 10 πάτο 
εη (αοά Ηἰς ῥγοάϊε δυιόξου) ἵππο 88) {ορμίεμι, ξ5 ἐδὲ {ρα 
οΥ̓Π771 67τ5 σοη(ῥῖοέ, παευλογδηξ Μεῖα ΠΡ. 2. σᾶρ. 7. ὃζ 5011Πτ5 σᾶρ 
17. ὃς ΟΔΙΠπλαοθι5, ἱπ γπῆπο ]ονΐ5, 1η [4 πηοηΐς πδέπηι ῥγοῦιε 

Ζεῦ, σέ υϑρ᾽ Ἰδοζοισιν ἐν ἕρεσι φασὶ “μνεῶχ. Ὶ 
Οαπὶ γοιὸ ῥ᾽ αγίδι γορίδιι [ον!5 ΠορποπΊβη γεΐεγες ΠΠ! ἀογίηξ, ποῖ 
πηΐ ἐγῖδα! ροΙΠπέ οπιηϊα 485 ἦδ ον Ἀγεπηογαπέιν, ππης 4! πῇ 
εὰπὶ αΠΠδ οοηαυπιδηξ ὨΠτουία᾽ 41 ἘΠΙΓΟΡΑΠῚ ΓΑρΡΟΪΕ, 1Π ΠΑΝῚ 418 
τΔυγαπη ὑτὸ ἱπῆρηὶ μασι (πὲ (ΑθυΪΔι Ἔχρ οδέ ΓΕ δόξαηειαβ [6.1 
ἄδ (Ἰ γεῖῖρ. σαρ. 11. εἀπὶ (σογίγηι γεζετδίδτη γείεγξ ΒΟ]1Π115 σδρ, 
17. ἃς Ταριίον 116 Ογεζεηῇς, ἀξ 4ο πλέα γείεγε ὈΙΟάουι 8516. γὲ 
το ποηηπὸ Δίζεγίας ἀϊόζις εἴς, ἢ Επίεδιο πάθς. Οτεία ποπηθη τη 
[ας ἱπηροπέμπηι ἃ Οτείε γέρε δηϊίψῃο, Απαχιπηδηάεγ, (είτε 5 Πηι 
ἘΠῚ ὃς Ἑρβογι ἃ Ματγςίδπο οἰξδξιι5, ΔΠΙ] 6 ργοάιάεγιηξ : 4111 ἃ ΟἹ 
τοίῖθας ἢς ἀϊώζαπι νοϊππέ ῥεῖ ἔγποορεη, 4αδῇ Κερήτίω» {είτε Ἐπ 
βαίηο ; ἤσαξ Ουγεξίῃ. οἶτπὶ ἀϊέζαπι Ρ]Πηΐὰ5 οἰίδπι ὃς ΘΠ ΠῈ5 ἔξ 
ἥαπέαγ. Γ 

ΝΥ. 5ς0:. Τπολλή Ζ λιπωρή 5] Μαρητεμάξηεηι χυοί δξειηεέξ, ἱπξ 
ἐπίῃ ας ἐοΐίτις ογοϊς ἕππο σορηϊία5, ρεηϊπ[1115 εἴα φαδαίάαῃ ἃ 
φεηπέ5, ποπᾶ παπιεγδέιγ ἃ Ῥέοϊθ πο 110. 7. οΔΡ. 4. 320 Μ. ΡΆΑ 
ἐοησί ἐμά η6 ρογγεξία, ῬΙΙη. 110.4. σᾶρ. 12. Ἐεγεῖίεαξοηι χαρὰ ἴρ 
ὦχαδί, ἰαγσα οἱεῖς, ηεῖγα (0 ἡμάμσοπεία, αγϑογαγῖξ ργουθηξης, 
ῥωμάάνιεος, ϑ0[1η. ἂρ. 17. [πίεγ οδέεγα ἡδέιγα ἄοηα, ἰμβο5, ὉΝ 
Ῥέ:, αἰέαψηε χμαάγηροάμηι ποχία πμηφηαηῖ θάμοαι, (οΥΡ6Ής 
ῃμΐΐα, ταξ 50! πιι5, ἰοοο οἰξαΐο, 41ΠΠ| 486 ἐεἰταπίαγ ; π62η6 τ]. ΔΙ 
γη4] γιαίοβοιν, ῥγαίου Ῥβαίαησίμηι αγαηοὶ σϑηης, ῬΙη, Πδ. 
ΤΆΡ. 58. πε ἀόπμπι 1Πι|4 ἰο] ),όξεξ ΗΙδεγηΐδ, δας Ῥαΐγιοῖο ἔπ0 ἃ 
σερίαπη τείεγαξς : παῖ δἰίδιη] δεέαία {πὰ ΠΌΠ]πΊ 101 δηριαπὶ ἔα 
τηεπηογδέ 50 ΠῈ18 σὰρ. 24. δίσιις 1ἄδαι ἀε Ἐδαίο ῥγούπηξ Ρ 
110. 3. σαΡ. 5. ὅς Μεῖᾳ [1Ὁ. 2. ο2Ρ. 7. ΤΗΝ 

ἧς ὅπερ Ἴδη 1 144021 ταοπίεμι (αᾶπι (ρον ΟΥθεα»ρ εἵϊε ἀἰαίξ, 
φαῖρρε {Ὡργά τϑφαδπη 1 Πα] ΔπῈ δαγποπίεπι ) δὃ [ἀα Ὑγο ας νἱἹοίη 
πιοπήεη δοσερηδ γεΐεγί (σεορταρίηι5, ἃ Τειιοτο 01]. ᾿πηροπέαμη ΠΙπ 
ἴῃ ΤαθΣ ριοίξόϊζο : πηάθ ὃς Αποίίες ἀρὰ ὙΙγρι απ Δ 
πειά, 3. ἃ 

μὸ »- 

415: 
ἿΣ 

Ογεία “οὐ: γπαρηὶ γιθαῖο [4σο ἐη[μία ῥορο, 
ἽΜοης Ιάφης εὗὶ, ξ5 σοπεῖς σμπαϑηίᾳ πογα. 

Μοης ᾿ς δὸ ργδοῖριβ ποπηηο οεἰεδγδέιγ, φιοά Πονεπὶ ἃ ἈΠ 
τηδίγε ἴῃ εὸ δἀποδίμπι ργοάδηΐξ, Ιἀαογιπι Παϑξγ!ογαπα δα Οαγέν 
ἔὰπὴ πηι ἴεγτῖο. ΓΡΕΘΥ οοἰἑθς, χμοά τῥὲ πμεγέξηρι Του, 4ΟΘΕβῖ" 

γγ,15, ἔαγηα Ιἀαἰ γηομεϊς οχορί ἐξ, εἶα 110, 2. οαρ. 7ζ. Εξὰ Οπ, 
γεῖθιυι 1Π1Φ Οογγῥαρεῖα αγα, ἴος εἰς, ἔροτα Ἀπεα (θα ΟΥὙθΕΙ65 1Π 

᾿ῬΠγγυρίᾳ ἃ Οουυ θαηξίδιις ρογδέξα, ΨΊΓρΊ ας ἰοσο οἰξαίο ἀθάπιοιει ἈΕῚ 
ὃς Οταοῖ φυϊάαπι νϑΐογες ἔλογα δῷ ἃ Ογεία ἰπ Ραγυρίαπι ἐγδάπιοῖα,. 
ξμΠξ ορίπαπέμν ; Προ 4111 οοπίγα (ξηταπί ἃ Ῥῃγγ βία τη Ογεξαπι ὅ6΄ 



πο ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΙ 5. 

1κ(α, αἰνίάοτε ποεῖ ἁριιὰ δίγδθοπειη 110, το. ἐς Ουγεῖθας ὅς Οοιγ- 

μαπέδις ργοϊχς ἀιΠεγεηίεπι : γἱάς ὃ εα δ ἃ ΠΟΌῚ5 ἴῃ γογί. 42 4. 

ποίαπέα. ἘΑΡυΪα Δαΐοπι τα τ]οας σαπὴ ΗΠ Ἰοτῖδ ἃ νεΐεγιθις, οἱ 

Περὶ (οἱεῖ, Ηἰς πιοεηΐαν : ΟμΠὴ ΕΠ1ΠῚ Ϊονεπη ἴῃ Οτείᾳ παΐμππῃ ἃς (ε- 

ταπὰ ργοάαηΐ, 14 ἀς Οτείεηῇ τέρα 1πξ6]Προπάππιὶ: ααοά νετῸ ε- 

ἀπάειηι ϑαΐαγηο ὅς ἈΠεὰ παΐαπα (δαπηΐ, ὅς εἰ Οαγεξιπι πηι ξετι- 

ἀπὸ τη δαιηξ, ηπαῖς ἃ ΟοΥγ δαπείδιις ῬΏΓΥ Ρ 5 ἈΠοᾶς ρεγαρίταγ, ἢδς 

ἃ ἴονε φυσικῷ (4ιο ποπηῖηε “ἴδεν ουϊξι5, 4α] ααᾶ ταῖοηα ἈΠΕδ. 

Ἐΐπις αἰσεγείαν, νἱάς ψοῆηαπα ἀε Οτρ. 160]. 10. 2. οἂρ. 59.) δ 

ἤπης ἐγαθιεῖα νἱἀεπίατ;; πιῇ ἐογέε ἀππὶ Ογοίεπίεπη παπο ]ονεπα 

Κρόνῳ» ἴεα 54ἔηγηο, ὃς ἈΠεΑ ογίαπι ἔεγιηΐ (φαογιπὴ αἰέερο χρό- 

γΘ ἐονῖρης Πρηϊβοδέανγ, αἰΐεγα ἐθίϊης, γιάς 1η νεγί, 524.) ἰδηΐαπι 

ἱππέας δαπα μοπηποπα [αΠΠδ, ὅς ἴῃ ἐεπΊροτε ἃ ἕεγγα ογίμπι. δε 

ἔμοτα {τὰ ργοργίς οοηνοηϊπηξ ἴον ἀξοτιπι (ππηπιο (φμεπὶ δξϊδτι 

χρόνῳ, μος εἰξ, ἐονῖρογθ, οτίαπη ραϊαγιηξ, ΔὉ δίογσπο ποη {|Π6Ὸ 

ἱπηπεπίες) ἰ5 δίπογ οἱτ ; 40 ποηηίπε ποῆ ζϑπέιπη ςοὐἶππι (4 

Ῥεγῆς εἰς Ταρίίεν, τείτε ϑέγαθοπε, [1..15. δ᾽ ἀρᾳγὸν ἥγόρδμοι Διὰ) 

ὙΘΠΙΠῚ ὥς Δ6γε πὶ 1πηΐ6]Πεχεγαηΐ, {ΕΠΉΕΠῚ Ργϑίεγτπι ὅς ραγαπι (σπεῖτ 

εἰπίάειηι οιπι σααἶο ραΐαγαηΐ,) ποδυ]οίμα5 δηΐπη εἰς [πο, φαοά 1η.- 

παϊε ϑεπεοα, Οὐιδίϊ. παί. 110. 3. ολρ. 14. 4674. ὙΠΑ͂ΤΕΜΙ 7πάϊοαηξ, 

ἔνε υϑηέης ΕΠ : ζανιΐηαηι, 4μώ πεῤμίοίας ξ5 ἽΉΕΥ:. 7ονι πος 

τ Τυπηρίο Ππΐπιεπ τυ δυϊταν, ἰχιιε βρον ταῦθ. εἰσρωπεῖ)» ὃς 

᾿γεφελεγερέτης ἀἸοϊταγ : ποααε Ἰηίο εηϑ εἱξ σαϊυπι φαΐ δεγεπΊ [ον 

ἈΡΡΕΙΙΑγΊ, οἱ Ηογαΐ. [Ὁ. 1. Οὐγῇ. τ. 

Ὰ γηφποίμιν Ἴουο [γ͵ρίάο 
»»ῈΉἬ ἹΥΉΔΙΟΥ͂ 
μπης Οτᾶοὶ Ζίω α ἀρρε]!αὔε νἱδεηίαν πὸ Τ8 ζῆν, αὐδῇ νἱΐδ 411- 

᾿ἄζοτεπι φαυοὰ οαἴοτε συ ει! δηϊππαπαγη νἹΐα οοηίεγνεζαγ, αἴ ὅζ46- 

. Ἰη(ρίγαῖο, χαρά ἱππυΐξιν 10 ὙΊΓΡΊΠΙ, 
ἊΣ [ἐρέγαιη ξθ᾽ υε(ΟἼ ΗΓ ΔΉΥΖ 
νὰ; “Εεβεγταῦ -- ΐ 
Υ̓͂, ςο4. μέγε9 Θ᾽ «δειώσιον 1 δε νοσς πἰελώσιον νἱὰς ἴῃ γεν. 568. 

᾿ς ἄντα κὶ πέζης Αἰγυγῆΐης 1 Νοη φαϊάεηη ὃ γερίοης ΖΕ ργρίιδςοι Ὀεἰ- 

8, υἵοεπίος Εἰήαίΐπίας, (οἀ Οὐοίάτια ΖῈ ΡΥΡΕΙ ΡΑτΕΙ5 οἴγοὰ Ῥαγδείο- 
᾿ΐμπη ὅς Ολ Δ ὈΔΓΠΠΊΠΠῚ. 
ἣΝ Υ. τος. Ῥόδ. δεὶν] Ιπ{|Δ ἢδο Οατῖα νἱοῖπα, Τοϊοϊπυ πῃ ο- 

πη ίδάες, πδυτῖοα ατίς ὃς Πίδγαγιπι ἐπ4115 σε εὈ τς ἔα]ξ, (νιάε δίγδθ. 

δ. 14.) ὅς 5011 ἔλογα βαδεδαίαγ, φαῖρρε ἱη 4 παϊΐαπη ἄϊεμη δάθο 

ΠΟΙ ατη 6Πδ ἔογαπέ, χυίη 50] αἰ Ίπαα ποτὰ εαπὶ ᾿αὔγεῖ, ῬΠπ. Π0. 2. 

ἀρ. 62. ελτησι 80115 δεπεῆςῖο εχ δημῖς ργοα!Πδ ἐεγαηΐ ααϊθα5 8Π.- 

ἴδ ἐερεθαίογ : Παρὰ ἢς ἐχρ σέ ὈΙοἄοΓΊ18, φιοά, οὑπὶ ραϊαδηδας 

᾿ φοηζετία εἴξί, 115 5015 σαΐογε Ἔχ ΠΟσδζ!8, (αουπμάα ονδίοιε. ϑαπηπιαπι 

᾿ Βαΐς 1πίυ]5 ἄεου5 Δα! 5015 Οοἷοίτις δύθα8. 70 οὐδϊίος αἰξυ5, 

 6α]85 ἀρ τπα]οῦε5 Πα Πὴ φίεγαααε {ταίπια, Ῥίτη, 1. 34. 6. 7. ἐς 

410 οχδέ ϑἰπιοηϊ 5 ἘΡίσταπηπια, ἕος πχοάο ἰερεπάμππ), Ὁ ἐχ 

“ ϑίγλδοης οοηίαῖ, 

Τὸν 

ΠΕΥῚ 



116 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΓς. 
Τὸν ἐν Ῥόδῳ Κολοοσὸν ὁγγαίκις δέχα ἃ 
Χάρης ἐποίει πη χέων ὃ Λίνεκ)- ἣ : ᾿ 

Ἐτυγα νοῖὸ Ππηξ αι! ἈΠΟάΊος ΔὉ ἢος Κολοκσειεῖς ἀϊάξος νηΐ, (ἢ - 
ἐεγ 405 εἰξ ΕἸΗ δίῃΙη5) ἕχ δὰ πος ΠΙΠ Δ ΠῚ γοϊαπξ Ῥααΐ; δὰ (οὶ - 
Ἱεηίες ἐρητοΐδηη ; οὐτὴ ἐὰ δὰ Οο]οΙ 5 ΠΙΠᾺ ἔπετιέ, ῬΒγυ σία τα Ἰ 

Ῥοπέμη), η4π| (1 7 ἐφίορης, εἰς ἡμοαμέσίου, ἃ νεγθο, στ 

Ν. ςοὔ. Χελιδόνιαι 1 Οῥείτἀογια Ἰηίαϊκ (νεῖ (τορα] μοξίι5,. ἘΠ ἃ Ῥ(ΟΪΕΠΊ25ο ὅς 4[1Π|53 γοοδηξιι) ἃ ϑέγαθοπο οαπὶ δπόξογο ποΐϊγο 
{τ65. ΠΕΠΊΕΓΑΠΕιΓ, ἃ ῬίοΙεπηχῸ αιήπημε, Πέα γπχία Γγοῖδο ΡΙΟΝΝ 
τποηίογϊ πη, χαρά Πάει σδουιπ γοσδέας, ῬΠηΐο γεγο, ΠὉ. 5. ρ. 
27. (411 ριῸ ραγίε Τδιὶ {Ππ|ώ4| 5566) ΟΠεΙἀοηΐαπη, «Ὁ ᾿η[Ὁ]1ς μΐοες 
ΨΊΟΙΏΙ5 ; ἵηάρ ὑφ ἐμ [γμιιγγι ΤΑΉΡΙς γ20759 αὖ Εοΐς ὉθΉ1 ἐγ: ἰἠξογῖτο 
ῥες, Οβεἰτάοηῖο γΟνΙΟ,ΓΟΥ10 αἰ ογγεΐηαέ : πῇ Οροϊϊ ἀοηορ, μος 
εἴτ, Χελιδογιῶν, 101 Ιεσεπάντι Πέ, τξ ΟΠΘΠ ΔΘ Δ ΠῚ ΡΓοπιοηΐος τα ΠΊ Πρηϊῆοος, 46 4πῸ ἈΓΊΌΊΡεγα νἹάθειν ϑΑἰπγαπιι5. Οδε λαογμέμδ 
«Ὀΐεπη αἰ. Πππί αυδῇ ῥίγηράϊγαγία, ηποᾷ ἴῃ 15 ΠΙΓΙΠαΙπδς {εχ ΟΙ. δαϊ πΊαῇὶ (δηξεπεῖα ) ἤγεπιο (ἃ σοπάεγεηξ, πξ Ἰῃ 4115 (ΠΟρ 15 (0-᾿ 
ἰδηΐ, φιοί ἔλπη νοΐογεβ στη γος πΠέϊογος (εἰξαπίαην : ἢς Ονήϊι9, 

πηι σία αρην βγρῦγις (ζο ΡΜ] ῖς [ὃ σοηά βήγηραο,. ᾿ 
Υ. ςογ. Παταρηΐδι- ἔνδοθεν εἴ κρής 1 [πέτα Ππαπι ΠΠπΠῚ μασι 

ἤμτη ἃ Ῥ]ηΐο ΠΠΕΠΠΟΥ ΔΓΕ), Ἰηΐοῦ Ῥαϊαγδοαη Ῥγοπιοηίογ πη) 82 διάθῃ ῬαΡΗΥ Πα Ὁγοτι ΠΟΙ ΡΓΕΠοηῇηπ,, ἐς 4πὸ νιάς νοῦ 127. 
ΟἸὨ]115, {1Π 115 ΟΠΠῚ ΘχτίΠγι5 δ Οὐοϊἠοηξθηι ἐογπηηις ἢΐ Ῥαΐλγααπι, 
ῬΙΟΣΓΠΟῃζΟΡΙ ΠῚ, 1Π [1155 ἴῃ ΠΠ|0 Πέας ἱπέγα ργογηοηΐουηπι ἱΠπᾷ Ροῖ-. ἴα: ἀϊςαπέιν, ας ΚΕ ργρίοςβ Ἰηξοιίον ἔσω Σβζωνί 9: ὥλμης, γεν. 
253. 

κ ΡῪ 

Υ. ςοϑ. 



Π ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΛΙΙ8. 
᾿ Υ̓͂. ςο8. Κύσρνς δι εἰς αὐ γὼς 1 Οργς Ἰηίαϊα, ὁ φείηηε γηαχὶ- 

γηὶς ἐμέογηὶ γιαγῖσ, Ζηοηάαηι ΠΟΌΘΉι γΕΡΉΟΥ [ἐ46ς, ῬΊΙη, "5. ς. 

ἂρ, 31. (ᾳια ἃς οἴτπι Ορνα ῖς Δρρε λΐᾳ ἃ Ῥγομηιοηΐου "5 ΤΩΔ]Έ15, 

ϑίγάθοης ᾿ἰἶδ. 1.5. ῬγΖΟΙΡΙΕ ΨΕΓΟ 2015 (οὐτηΐβ, ΠΟΌ1Π15 ππς: ἀξ 401- 
Βῆβ νἱάε Θαΐεη, ἐς ΠπΊρ. ἕδου!ε. Ἡΐϊης γῆι, νεῖ σηργμηι, ποθὴ 

Ἰπία πη ῥτὸ ὥτα ΟΥργῖο, γεγπ ὅς ΡΓῸ ΟΠΊΩΪ ὅτο, (αὐ ραν: ποη 

ἐπηία πηι ρτὸ ἔειτο ΟΠΑΙ γὉΐοο, νειπτη δέ ΡΓῸ {πους ἔειτο ργοίζαηΐε ) 

ΔΙ : νἱάθ ϑαϊπηδί. Νοῖ. τη 50 1Π. Ρ. 1094. 

δὰ ἀμφυλίᾳ ἔνδοδι κόλσε 7 Ὑἱάεεην Ὅιοηγ 5 Ρ Αγ} }) 1 τπῦι Ῥ1476 

απ 1710 ἤππ σουίαπάεγο, δὰ ΡΤῸ ΦΥΠΟΠΥΠΊ15 ΠΌΡΕ Π5, ουπΊ, νει. 

129. 80 10 ΟἸΠοῖα υἱὸς δὰ Ῥαΐαγσραπα αΐσιιε ργομποπίογημηι μ1- 

οὐπη ἤπαπὶ ργοάιχοῦῖξ, μῖο γεγο ΟὙργπη) (αι: Ἰηΐτα εοἴάεπι ἔετ- 

απίπος Πέα εἰς ) 1ηΐγα Ῥαπιρῆν Πππὰ ππαηι οοπί]τ2ξ. ῬΓΟΡΓΙΘ γογο 

ἢ πηρίιι5 ΠῆΠοΙΙ5 ἤπιι5 δὉ Οὐθητδῖι ἰλΐεγο Ουργατα ΑΠ1π1ξ, ῬΡΑΡἢγ- 

Παπη νεῦο τηᾶγο δΔΌ Οὐοϊἀοπία 1: ἴξὰ ἀς ΟΥ̓ΡΓῸ Βέγαθο 1. 14. τιὲ ἐῶα 

πτωχῷ κόλπῳ, τὼ δ ἑσσέοια τῷ Πιαμφυλίῳ χλυζόμϑμα πελάγει" 

γε ΟΥὐἱοηε ας [Π|σο βηη, Οοοϊἠεηξ αι: Ραρηργίιο "1471 αἰ μεν. 

ΟΥ̓͂ ςο9. ἄςυ Διωναίης᾿Αφεροδίτης] ΝΈΠεΥῚ [Δογαπὶ εἢξ Οὐργαπη, 

Ὁ ποΐιπη, πᾶς ἰρίᾳ Κυπεὶς (Ἰοιξας, ὃς ἃ ῬΆΡΠΟ. ὈΓϑοραα 

αἴθε, Ῥαρῃϊα ἀε4. Ῥεγ Ταριποίϊη αι!άεπ π΄ ἰοία εἴςυ ἀἰοϊξαγ, 

τ ϑαιηοίῃγλοια Κορυζάνττον ἄςυν νετί, 524. γοςα διιξεπι δ ἸΠΠῈ1- 

ἢς, ὙΈπεγοπα ρογ τηΠπ] πη (οΐαπι φἄθο (οἰεηηῖτον οὐ] ἕαπ, ᾿ξ ΘΑ 10] 
τὶ, ηιδῆ ἴῃ ατϑε ργορτῖα, διε (ες 1ρῇ ἀϊοαξα, ἀἸοὶ ροῆτε; ᾳια- 

Δρἤοη νοοδΐ ὙΊΓρΊ 5, ΖΕ πεϊά. 1. 
Τρία Ραρ)οη [πεδίνηῖς αάϊε, {ἀρ με γευῇῃε 

“ἧ 1,φἰά {μας 
Ουοᾶ Δα νοςοπὶ Διωναίης ἰρείξιαξ, εὰ ἀστὸ ὃ Διώνης ἃ Ττοηο ἀε- 

Ἰαόζα εἰς. ιοπδ δυζεπι 41115 Ψ ΘηΕγΙ5 πλᾶῖεῦ εἰ, οἴ ΘΕΓΨΙΟ τη Ὑι- 

πατη, Ἰρῆαις Ἡοιηετο, δρυὰ χαδαι Ὑεπογετὴ ναἱπογαΐδπη (0]4- 

ὰγ πηαίες Πίοπο. Ἦος ἔεπία ἢ {ππηαῖαν Διώνη, νῸΧ Διωναέης Ὁ :- 

σῆς ςοηρύπμτη Υ ἐπετῖ5 ἐριἐπεΐοῃ εἴτ, ἀεδποπηιηδέϊν! [οσπ]α. 415 

γεῖο Ὀϊοης ᾿ρῆνς Ν᾽ ἐπειῖ5 οσῃογήςη Παεέαγ : {ς ϑυϊάλθ, Διωγαΐη 

Ἂ᾿ λφρϑδύτῳ» χἡὴ Διώνη ἣ αὐτή. Μοῆϊο ρίαοεί ῃδο (εηΐεηζία, ὃς [4- 

ψεξ Τρία ποΠΊ 5 γαῖίο ; νἱἀείαγ επἰπλ Διώνη Ῥαϊγοηυπηοαπι εξ 

Ἰοπίσυπι, 7ουΐς β έανι ποῖληβ, (εξ ἀε ν ηεγε Ρεγῃθεηΐ ) φαρρε 

ἃ νοῦὸ Διὸς Ζουΐς ἀοάπόζατη, τὸ Ἰχφειώνη, [σαΥ12 βί1α. 51 το 
᾽ 

Ὀρτῖς Πρηϊῆσαΐ φιοα Δ Ν᾽ ἐπετοῃλ ρεγέηςες ; οὐ Οφίαγ ἃ ΥΊΓΡΊΙΟ, 

γρ. 118. 1. Π:ΟΉΡΗΣ ἀϊοίτας,, φυοά ἃ Ψεπεῖς ογίβίπεπα ἀπ- 

Ἑσοο Ὠϊοηαὶ ῥγοσοῇῆε Οα{4715 αἰίγμρι. 

ψεποιῖ ποΐπας οοπηνθηίγα νἱθοῖαγ, αξ Διωγαζη αἀ)εζεῖγε ἀϊ- 

ταΐαΓ, Ῥοζείς τατηεη ἢϊς Διωγαΐη (ιδίζαπεῖνε ργοὸ διώνῃ ὈΓΊΓΡΑΓΙ, 

Ρὲγ Ἐρεπηίμεπη Ῥοεί. υἱ ΣΦ μαΐη ΡΓῸ Σελίωζη» ὃς ᾿Αϑύμαίη Ῥτὸ 

᾿Αϑίέωη, ρταίογεῖπι σαπὶ Ηοπλετιιβ Παΐλλα δι ̓Αϑύωαλίωι ἀϊοαξ, αἵ 

διζζον Διωγαάίω ᾿Αφροδὲ γίω, Ῥες ΑΡΡο “ποθὴ ἀπάτη γοβηζ. 85 
ΟἿΣ 

ὐατὰ οογμΐϑης, ἴῃ Θὰ ἐχίδηξίθιιβ ) οππηϊπηοδα ἔεγΈ]αίε, τοίὶς. 

{ξηΐα Πχπιαξυν Διώνη, ἀεποιπϊηδτίναπη Διωγαῖ θ᾽ ἱπὰς ἀφάμοζαπι,. 
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ἘΠ ἀν ΕἾ 

᾿ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ 9. 
οαἱ ἐσίγα [1δεδέ αυ!ἃ ρεῦ Ψεπεγεπι πάλη ἃ ΟΥ̓ρΓΙ5 οὨ]ἔΔτ φυσικῶς ἴῃς 
τε] Πσεηάιαπι Πέ ; τείροηάθο, Γποϊξεγαπη {{6||1π, ατιατη ὃς 6Π6. 
τοι νοϊδηΐ, ρἱεγοίχας σεηίεγε ἤος ΠΟΠΊΪΠΕ σα] απ (μ1ΠῸ : ΟἿ] ορῖσς 
ηἴοηὶ ἔανεῖ Ῥογρῆγγιας ἀρυὰ Ἐπ. Ῥγαρ. Ενδηρ. "Ὁ. 3. χαΐ γαᾶο- 

ΠΕΠῚ ἤάπο δἀάϊέ, οασ Ῥα ΟΠεγγπια ἀδα Παρεαίαν, χυΐα ἸΙάθπι ΡΠΟ: 
ἔρβοσγις ὃς Ηείρεγι, αν ρα] οἢουγῖτηλ {πΈ||4, Ησοηι. Π. 

Ἔκ.» ὃς καλλις Ὁ» ἐν ἀρᾳνῶ ἵςατομ ὡςήρ. "Ἧ 

ϑεἀ αυϊοσυ!α εὰ ἀδ τε {επειεπάπιτη ἢΠτ, δ ΟΥεπίδ δας σεγέε ρεηξίς 
δι15 ΠΠπ|5 ἀεα οὨΪΓΠΠῈ ΟΥ̓ΡΓῚ δοσερεγαηΐ, ἀειηάς ἃ Ογρτῖῖς ΟΥΕΠΕΙΙ 
ὃς 41 Οταοϊ, χαρὰ ἐεἰταίαγ Ῥαιίαηΐας τη ΑἸΕΙΟΙΘ : πλησίον ὃ ἵορδι 
ὅδιν ᾿Αφροσδέτης ἄρφανίαι, φιοῴτοις ἢ ἀνθρώπων ᾿Αοσυδίοις χατέςη σ᾽ 
(εῶς ἢ ἐρονίανου ἢ ̓Ασσυειες Κυπρίων Τ]αφίοις χἡ Φοινίκων ποὶς"Α" 
σχκάλωνα ἔχεσιν ἐν τὴ Πησισίνης παρῷ ὃ Φοινίκων Κυϑήριοι μαϑόν- 
Ἴες σέξεσι, Ηἰἴς Οὐεᾳνία ει (αἸεἴτι5 ἀδα, ΓΙαπαΠΊ, ταρίπαπι (αν 
11 Τεγεη. οαρ 7. ἀἰόζαπη, ροῖίι8 συλ ΤΟΙ εγιιπῚ ποίαγε νι Δία 
(υ ἰΙοηρε {{6|115 ογηηϊδιῖς ρα] ογιον, τ ρα ]οΠΓ Δ πῖς ἄεα Παδεῦ 

ροίπε. Ηδσςἄεα ᾿Αςάρτης ποιτῖπα {(πί ἃ (γαοίς (ουδιέαγ, Ἡοθ γα 
15 δηἰπὶ εξ [αγοερ.) ἃ ῬΠαηιοῖθι5 οοἰεσδέαν, (εἴα ΡΗμΠΪοπα ΒΥ: 
δΠεπῇ ἁρυὰ Ἐπ ε τ π1. “ὁ 5) ̓ Ασείρτέω ᾧ οἰγικες Αφρφοδ χέων εἴ) λᾷ: 
γέσι " αποᾶ ὅς ϑιπάα5 (εἰϊζαξιιν, ᾿Ασείρτῃ ἥ παρ᾿ Ἕλλησιν ᾿Αφρφ δέῃ 
λεγομδη» 4υδηῃ εξίαπη ΓΟ εγιτι Π{6]14π| τρία ἱπίεγργείδέυγ, Γὰ 
ΟἸΠπῈ5 (αγδη, 1ρύε δ γι15, Γ᾿ ΠΑΠῚ 60 ΠΟΠΊΙΠΘ Οὐ] απ ορΙηφίαγ, Ἂ 

«εἰρτίω δ ξγωὸ δοκέω Σδίωαά ἐμμῆναμ. Ἦος εἴίαιη 1πάς σοπῆϊ 
τηδίαν, σαοα ΑἸζαγίες σαρις! σαριξ ὉΠ] ᾿πηροπογεΐαν, οὐ] 
σοΥΠΙδι15 Γηα σοΥπι δα Γεργοίεηξαίαν : ὃς Ἡοσδέϊϑ ἴῃ ΟΑΓΠΉΠ 
βου τὶ ἀε Αρο]Πης ὃς Ῥίαηα, μος εἰξ ὅοίε 5. 1 μηά, σοηίοιρέο, 
ῬιδΠαπη Ἰηΐεν οδίετα ἘρΙΠεία Οομέεαίορῃ γοσαΐ, αξ ἃ ΨοΗ͂Ϊο πο: 
ζχί, ν , ᾿ 

ΚΙ ἩΔΑΣΉΤΟΣ ΔΡΟΥΥΘ ῥΑΎΕΙΣ, 
1. οη15 Π1εγ14., ἐηοΥ δ γηφίγος, 
δὴν εἴ 1πιοῖπα ργοῦαν ὑοοατὶ, 

δὲὸμ Οϑηζίαί! ει 
ῖυα, ργοάποας (οὐοίογη, ῥαευ "7:6 
Ργοίῥεγο: ἀδογθια {προὺ ἡμσίαηαῖς 
Ἑαρηΐηῖς, ῥγοί7πμ6 ποῦς ἔευκοῖ 

1 οσὸ γη4Υ1:4. τ 
Ψιάείαν τρίταγ τρια, αξ Οοριζεαίῖς, ἡπδίθπις [1]. τη σοποερέα. 
Ῥαγίῃ ΠιπηπΊατη εἰ Ποδοῖαπ Ππαδεΐ, (χιοά (Θαἴεπο ἃς 411π|5 πιεαϊοῖβ ΡῈ 
ἰρεέξιυιπι ) ἵζδητις νοσατῖ. Ἑαπάεῃι συϊάεπι Ψεμπεγεπη ὃ, Γι πΠαΠΊΕ 
[8 αἰπγπλα ΡΠΠΟσΠοτις ἀρὰ Μαογοδίυπη, 84. 0. 3. σαρ. 8. 8 
αυοάᾶ «ἃ ποπιεη ἐρεβέξαξ, ᾿Αφροδίτῃ Οταροὶς ἀϊόζα νιἀοίαν χαο! 
πλεη ἢΐ αἰ φρῶ δες, {ρεΉο[ἐἰγη}. Ἢ 

Ν. στο. Αεα δ» 7] [αἰ] παρὸ Ἔχίρτια, ἔδιι ροῖίι5 πέσρώ χά' 
χλυς (Ὁ, δεγδΌ. ΠΌ. 16. (σαὶ 4114 Ἰη(]ἃ σοσποπΊ 15 ἴῃ ἤηὰ ῬεΓΙ͂δΟ), 
ἃ ῬΠοοδίσος ραγίε ϑερζοπέγίοπα!! 20 Π 15 ἀἴδη5, Ποθέ ἀπ ιει15. Ἐπὶ 
1115 7 τἀπαιπὶ (τλά!ογηπη Πέ, πγειπογαῖιι ἕλγηθη ἀρσηα ἔς, ααοα ἕο 5 
τὰ Παδιζα τ ηϊδῈ5 οσσπραγεΐιγ, ὃ. ρα νιοίης ῬΠσρηΐςεϑ ἹπΠΊρεΓα ἐν 

ὯΝ ἘΡῚ 

͵ 
| 
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εἴ, ϑιγαῦ. 1014. 1 2,421) ρβάτεῦ, ἐθξα ορρτάμηι, Μεῖλ 110... 

ἴων. 7. Ἠμυ]ις τηΐα]α: τποοῖα: Ππηξ 4.1 Ατγδάδι ἀϊοπηξαγ, (σεη. 1. 
.18. (Δηδδηιζαυ 11 Ρ415. χες 
᾿Υ͂. στ. Πρόῶε 3) Ξονιάδι" κορυφὴς ] Ἐπυπλεγδί! 141 1Π|Ὲ}}1- 
ἢ Μοάϊτειγδηθο πη ΠΕῖ5, ἃ Ογεῖα αἱ δὰ {ΠΠ᾿η πὶ ἥπππη ὅς 5 γ- 

τἴδουΠῈ τηᾶγα, τονεγει [Δ δ ολ5 Παδὲ ἃ Οτεία αὐ ϑερίεηίγοπεπὶ 
ροΠία : ΟἿ] ρυϊπγῶ Οσουγιηξ 1 ϑαγοηῖοο Πηε Δπῖξ ϑαηπππ ΑἴξΙ- 
δῶ Ὀγοπηοηζογίιπη, ΖΕ ρίπα ὅς δαί αμηῖβ ; ἀεῖπας νεγί. 513. αἀ 613 
Ὄρταϊει 4185, εχίγα ΠημΠῈ ἤπης, ἴῃ ΖΕ ΡΟ ΠΛΑΓῚ τας, 

᾿ ἐφύερρϑεν ΔΕονἼων 1 δηργα Ἐπ σα δ ( σ1}}15 προ ας ΟἾΠΠ. “4Γ4;- 

ἐδ Αἰ(τΙ, νἱάς 1η νεγί, 520.) Βος εἴξ, κίεγα δῆ δὰ Μεγ ϊοπη τὲς 
ἰρεέξα ραΐγιας Ὀτοπυηὶ, ντάς τη νεγί. 1.38. ἊΝ 
ΟὟ. 912. ΣΝ αμίς ἢ κἡ Αἰγίγης τῆδλίεϑρον δ αἰαηηῖς Ἰηία]4 ΤοἶΔ- 
τῆΟΠ6 ΠεΙΌδ, 411 ΕΔΠῚ ΟἸτπι το ηυς Γεγίαγ, ὅζ 6]}115 ΠΠΙῸ Α]άσα, οἷαγα 
οἰτ, ῥγδσοίρυια γογῸ ΠΑΥ͂ΔΙΙ ργ2 110 101 σοπη 0, αο Χεγχες ἃ (σγδ- 
οἷδ ἀτιοε ὙΠεπ ΠοοΪἐϑνιόξιις Εἰ{Ἐ : {π|τ. 110.2. ὅς ῬΙαΐ, τη ὙΠεππο- 
(ἷε. “Ἐρίρ γεζο 1ηΠ1|5, οἷϊπι Οεηοπα ὁϊόξας,, χα υὐθεπη Πά- 
ὈΠΠ οΟρποπηηδη, πεῖ ἢἰς ἱπηϊήξανγ, ρέσοιράμππη ἀδομς εἰς δῦ 28 1- 

᾿ 6111 10] τερηδῆς ἀϊοϊειν ; οα)α5 ᾿ποοΪΔ5 Μυγηγ οηα5 ἀϊέζος (4ι0- 
τὔιη (ΟθοΪ65 Ππιεγπηΐ ΤΠΕΠΆΪΟΙ Μγτγπηάοπεβ Ὠϊπο σα Ρεῖεο εο ῥτο- 
ἐξέ) ἃ μόρμΘ' ογνηῖοα, χαρά ξογηνσαγιιπι τη πΊογθιη ἐεύγᾶπι ἴον 
ἀδγεηΐ, αι; 101 ρείγοίᾳ εἰϊ, ὅς ἴῃ ἐρεΐπποις ἀείος παθιτάγεηΐ, ὅς 
101 ἔτισε τεοοπάσγοηξ, ϑομο ταίτες ΓΟ Υσορἤγοη!β ὃς δέγαδο ΠΌ. 8. ἴ6- 
Ἰταπέαν : υηάε ἔλθη] ογία δὸς ἃ ΓογΠΊ1ΟΙ5 [ἢ ΠΟΠΊΙΠος πηαΐαίοβ, ἀδ 
1 ντή. Ον! ἃ. Μεΐδηγ. πὸ. 7. ῖ 
ΟΥ. 515. σε:γοσὸν ὕδωρ ᾽Α ϑειμαντ δ. Ἕλλης } Ρευρῃγαῆς ΕΠεΐ- 

 εΙρομεῖ, (41 Θχίγαηγαβ εἰς ΠΕ ΡΑῚ τηατ5 γογίπς ϑερίεηϊγ οηθ ΠῚ ἔθ τς 
Ἰηϊηι15} ἔτεσι, ΟῚ 2 συ 1125 Πα χΊ πα», 7 ἰαπέμπα πλάϊ [Δτ1: σαϊ πο- 
τηεη ἤος 1ΠαΠτπ|ΠῈ 1ηηϊῈ εὖ ΕΠ6 116 Αταιγδηξι5 ΠΠ1Δ΄, ΦΟΔΠῚ γε 

(Ογίο, τ1πΔ οἵπΊ Ῥῆγυχο ἔδΐτε, 1τηΠἀξηξεη ἢϊς ἴῃ πᾶσα ἀφο] Πδ ἔ8- 
δυϊαηίιγ : χαοά ἐδ Πᾶν! τπξεϊ:σεπάπηι ἐδ, χα: ἀρ είθηλ ῥτῸ 1Π- 
Πρηϊ Παδιί, τποηεί Υ. ΟἹ. Ν οὐὔιι5, ἀς Οτῖρ. 16ο]. ΠΌ. 1. σὰρ. 24. 
ἸΝΟΠΠῸΠ: οἰ ἰς βορξενε τς ἀϊέξαιτι σεηίεης, φυλῇ Εἰ 6 ϑοηεηρ, 
αν ΚΣ 2|ἃ Π]ϊο Ἰάναη, ἀς φτο (σεη. σᾶρ. 10. 4. οἰ] 5 ροϊζοίος Ρεῖο- 

ῬοΟππει 11 {1π| αι Εἰ ἧἧς τορίο, σᾶς αὉ ἘΠῚΔ ποπιπδέα νιἀεέιγ) ὃς 
ΦΈΡΟΙ ΠλαΓΙ5 1η΄Ὁ]5 οσοιραῆς οεηΐεξ Βοοπανέας, ον, 84ς. "1. 2. 

Ρ. 4. ϑδε( ργοθδθιτις εγῖς ΕΗ ἰ ο(ρονιέτγη ἢς ἀϊέξατ χαδῆ Εἰ 
γμιμγ., Π ΕἾ, 4, δα Εἰἢ( γορῖο, ἢξ “Εοἱῖς (ᾳφυοῦ [δητξ Τοίδρῃι) 
δηϊ Ἠεἰ]ε ροπίο ργοχίπηα εἰ. 
Υ. τιό. Σηςὸς ὅπῃ χἡ Αζυδὸς] {1γ8ε5 ἢ αὐ ἨεΙΠεἰροηπέμπη, δ: 

Ἔγίας ΠὉΙ ἰηνιοθπγ, ἤτας, δείϊι5 1ὼ ΤὭγδοια, ΑὈγάτις 1π ργοχίπια 
Πα : 0] πος πηεπηοταθι] 8 ἀοοιά τε ( τξ Γ οδηάτι ὃς Ηδγὰς ἀπηογοϑ 

τέζαῃη ἃ Ῥοετ5 (δὲ ἐπρεγημε ςεἰεδγαΐοβ) σιοὰ ροηΐο πανῖδας ἕδόζο. 
ΔΈΓΧΟς ἔγεξιη1 [δὶ Ππη Χο δι δ] ΘΧΘγοΙτππὶ ΓΑ] ΟἹ ΘΠ ΈΠ. 

᾿ Υ, 517. Εὐρώπης "ὶ αἱ ἕξ 1 Ονοἰδάλ5 οπτπος ὃς ϑρογλάλς ἀν 
Δρσοηίθῃβ, νἱάς γερί, 525. ΠῈ ολ5 1 ἀτ185 ρατῖε5 αἰ ἔγαμαῖ 404Π|- 
ΥΙΣ Ρἱογάσαις ἐάρατη Ἑυτορα γιοϊηΐογος Πη1) εά5 ταπέιιτη Ὠυ]ας πια- 
τ ϊ ΓΙϑ 



510 ΟΟΜΜΕΝΤΆΒΈΙΙ5.. . ἢ 
τβ 1Π{125 ῥγὸ Ἐπτγορδῖς παθεΐ, 4186 Ἱηΐεῦ ϑιιηΐαιι ΡΓΟΠΠΟΠΓΟΓΙ ΠΩ, 
ὃς Τἰγδοίατη Πέα Τπηΐς απθὲ φιάεπι ἃ Θπῖο ργοπιοηζουῖο (ἃ χα 
Ῥγίποο οσοιγηῖς Ἐπ οβα) νοτίας Ἠο]εἰροπέμπη πανραπίριις ἃ Πηΐν 
Ἵϊγα 1εοεηί, ΑΠαίσα γε ἸΡΠ Παθιῖδ ἃ ἀοχέγα, ᾿ 

Ν. 5:0. ᾿Α(αντιὼς ἔπλετο Μαχρις] Ἔπλέτο, Ρεῦ ϑύποορεη [η- 
ἕζυπι ργὸ ξπσέλετο, ρὲῦ ἘπΑΙ]ασοη [ΕΠΊρΟΥΙ5 ροηϊξμ ΡΓῸ πσξλε Ταῖς 
εἰδ. Τηΐίυϊα δαΐεῦ Επῦατα ἢϊς ἀείουδιζαγ, χαδο φαοπάαπι ἀνα 
Βαοία οὐεὐϊέίαν, τἱπίογῆπεηῖε Ἐπτγῖρο (ἤτχιι ὅς τεῆπχα οεἰεδ τί, 
{ερέϊεβ ἦς ἠϊθ, ππ! ἐεγαπέ, δ4ι45 γεοιργοοαηΐε.) φθο ἔθπῈ} Ὡξ ροη-: 
ἐὸ Ἰπηραΐαν, (είτε ῬΊηιο [1Ὁ. 4. σαρ. 12. ἘΔ, 1η Ὁ }ἀΓὰπ| 485 τη 2Ε- 
58 ΤλΔῚ Πία ἰοησα τηλχίπγα, Ὀγθῖδιι5 ΟΠαΙςιΉ6, Ἐγείγια, σαγίτα 
ΤΑΑΥΤΊΟΥ6 ΠΟΘ], σε ε θεῖς, Μδοῦ5 οἱτπι ἀϊέξα εἰς, ψιοά 1η Ιοηρίιεα- 
ἡἸηεΠΊ πτα] πὶ ἐχρογγείζα [Πξ, 150 Π11]. ρα Ιοηρα: ὃς ΑΡδηΐιδ5, 
Ὁ ΔΡΑΠΈθΙ5 ᾿ποο 15, 4105 σεπεῖο ΤΉγαδσες πιΠῆδ, ὃς Αὐδηΐε ἀϊόζου 
ηποά Αδας Ῥῃοοιάϊς ορριάπτη ἐεπαηεπέ, δηζθα 4111 1Π 1Π|Ὸ]ΔΠΠ 
Ὦδης πηρτγάτεηξ, ἐχ Αγηήζοίεϊε γεΐεγε ϑέγαθο ; Πσεῖ ἃ1105 ΠοπΊεη Ποῦ 
αὖ ΑΡαηΐς Πεῖος ἀδάμποεγε Ἰ46π1 ἀρποίοαί. Ὧδε Πῖ5 Ηοῃι. [Π4ἀ. β΄ν 

Οἱ δ᾽ Εὔζοιαν ἔχον υϑύεω πνείογ]ες "Α(ανήες. ΐ 
ἙΏΡοδ νέο ἢς ἡἠϊόϊα νιἀδέην ἃ θομΠῚ ργδ  ΠΈΙΔ : ΠΕ]Ὲ6 ΘΠ11 ΗΪ 
οεΐ, ομη1 δίγαροης, ἃ ἔαδυ]α ἄς [ο ἢὶς ἘΡαρμαπῚ επῖχα ποηηεη ἀ65 
4“ πΠσεΓο, 

Υ. 521. Ξικύρος τ᾽ ἠνεμόεοσι  [η14 δ , ἃ τερίοημε Μαρηεῖβ 
114. ΠΟῚ ἰοηρὸ ἃ Ῥεραγεΐμο. Δοἤ]]]ε ὅς εἼπι5 ΠΠο Νεορίοίετηο 10: 

φὐπολίῖ5 οεἸεὐτῖς απ, Ὧδε δα ῬΙ1Π1 Ιοοι5, 1, 4. σᾶρ. 12. Δ 6χᾶ- 
ΤΆθη τεγοσδηΐῃι5, ὨΌΪ ἤσο νεγῦα Παδεί, δγγηρ {ἰῤγά4 ἀξίη, {δᾶ 
(ὐοἰαάπ»ι ξ5 ϑρογαάμγη οχεῖηηαη. ΑΈ ΒΟγΤΙ Π}5 ΠΕΖῸΣ πιεπΈΟ 
φηΐεα [αόϊα Ππεγαΐ, ἤθε εα ὃ Ογοίφαμιπι φαξ ϑρογαάπ] ΠΕΠΊΕΓΟ 
εἰἐ : ἃ σγοϊδαίθιις εηϊπι. πα Πεἶο ν]οΐηδ, (λε15 ἰοῃσε αδείς, Ιοπ’ 
σΊθϑ γΕΓῸ ἃ ϑρογδάϊθη5. {1|σδΐ δαγαπι ΠΌΓΠΕΓΟ Ἔαπὶ δοσεηίεηάαπη {8 
ταδλέ (]. 54] ΠγΔ11015:) 645 ἜηΠὶ ϑίγαδο δηΐε Οὐοϊδάδϑ Ἰάσεγε αἤευιέ, 4{Ἐ" 
φαῦύτὴ (011. πᾶτε Ἱηρτεάιθηξι, ὃς ργοϊπάς δὰ Μευιάΐοπι ἃ Ογο δά δ 
νέγρεγα; 46 70 εἴαπὶ σοπήζαδις, ἢ 415 δρουδαβ Ὁ ἐὺ ΠΟ Πδ ἕν 
Πρ Πα πὶ ρετζεπίεαξ, πεσε ἈΠ181ῃ ῬΊΠΗ ᾿ρῇτι5 απὸ Μεῖδ ρου πατῇ 
οαΐδίοσο ἰσατῖα ΒουθϑοΥῦ τερογίτιρ, ὙΙείογ Ἰριίαν ῬΊΙη1115 ΘΟΥτῸ 
ἤδης εὐπὶ 8 0)70 αἰΐεγα, δα ρμοίίτς ὅγγο, εαπάθγη Ἔχ! πα δ, ΠΠΔΠΙ 
τπέον Ογοίασας παπιεγαΐαπ ἱερεγαΐ, ὃς οα]5 ΡΙῈ ἴῃ ΘαΓ ΠῚ Ολξαϊον 
ΘῸ δηΐξᾳ ὨγεΓηΪπειδξ : ΠῚ ἴβπΊεη ὅτα τα τη] ἃ (Θεοργδρῃ 8, 
ἢ Ὥοη ποπηΐπο, αἴ σεγτές Πέι πγαηϊξεῖῖο αἰ Ἰηστιαηξαγ.  ΟΙΕΠ, ΘΒ 
«ιάομη, Ποοέ πέγαηλαας Σ κόρον ὁμωνύμως ἀρρε!!εΐ, Π|Άτὴ τηεν ΟΥ̓Κ 
οἶδας Ῥοηϊέ, ΠΡ. 3. ρ. 15. πᾶῆσ, σρ. 13. Πία δἷρ 1115 [Α{15 ἀπΠΠῈ0} 
Ῥῖορε ϑογαΐποη ὃς Ῥεραγείποη : ὅς ἀϊνεγίαση ἢέμπι τρίς ῬΠΠΙΙΣ 
(φααπαν!5 πείοιτιϑ ίς ἀπι85 ᾿η[145 ἀεἰου δε ) 18 αἤ!σηλί, Μεῖπι5 ἐᾶ- 
γάρ {Ππππ85 ΟΥοἰΔ 1115 ασοοπίεξιν ἃ δίγαῦοπμε, Ἐν δίῃο, αἰ πὲ 
“Σ ὅρος ἈΡΡΟΠ τὶ ν!ἀδέπν, σΠΊ ϑαπῇ ἃὉ ἩοσΊΕΓΟ Ξυελίω νοοφία ϑίγας 
Ῥὸ, Ὁ. το. τε εξαν, ὃς ποέαπι ἢξ ῬΒεγθογάεη (οι δα ᾿η[]4, εοάεπλ 
τοῖτο, ραῖγίᾳ ἔα] ποθὴ Σεύξιον, [ε Σύριον, 5}72171,) ΟΟΡΠΟΠΊΙΠΑΤΙΝ 

Ψ, 211: 



ΟΠ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΙ5. 
᾿ ν. 5:2. ἜΝνϑεν χὴ Λῆμνος] Τη[]4 ῃσο, Αἴῃο πιοηΐι δάνογί, ἐεγ- 

γα 1 ήηηΐά ΠΟΌΙΠταΐα εἰς, 1π πχεάϊοος αἴας ᾿Ἰπἀς ἐχρογίδία, ἐδ αι 
νἱάε Θαΐεη. ἀε Ππηρ. ἕδος. 190. ο. ὃς ἐλ υ]οίο Ψαΐοδηὶ σαί, ἀε αιο 

᾽ 

᾿ Κάσπεσιν ἐν Λήμνῳ. 
16 ἀαΐειη ἔα θυΪα εὰ οτία νιάθεαν, ὅς ̓ η(14 ΨΌΪΟΔηΟ {Δογδΐα, υοά 

Πδῆς Πέ ἴῃ δὰ ἱπία 5 ραγτίε ΟΌΙ ὅς υγϑ5 Ηερῃ δ τας Πα, ργογίαϑ 4- 
ἴδῃς, δάθὸ τΐ ρῥἰδηϊα πι}114 [81 ογείοδε, ὃς σοίογε διῖνο, αὐ φυλῇ 

ως νἱάολζαγ, {είτε (σαἴδηο ᾿διάεπη. 
Υ. 522. ὠγυγίη Φ ΘάσΘ: Δημήτερθ» ἐκτὴ ] Ὑραίις, Ῥίοϊε- 

πῆχῸ Ὑ Πα Δ 71 ἀϊέζα, πἰΠ σοτγιρίμ5 ἢξ Ιοσιι5, πθεΓῚ ἔτι ρ πη Ργο- 
γεπίι, αἴ ἃς νίηὸ ορίίπγο ποδιπξαῖα εἰς : ἀπάς δάλριπι ογία πη 

[τις Ῥοηουηνι, ἂς 4υο νἱάς 514. ὃς Ἐγδίηυ: Ιῇη Αάασ. Εγιριπὶ 
ἡαίάεπη υϑετίας ἃ Ὀϊοηγῆο ἢΐς ποΐδέαγ, ἀππ Οεγεγὶ ἐΔογαπΊ :κεὴ 

48 Οναέϊς Δημήτηρ ἀϊοίξαγ, δῇ Γῆ μύτηρ (60 εηϊπὶ ποπηϊης 
ἔέγγα, οἱ βπρίξεγα, οὐ] εἴς, νιάς Υ οΥ͂. ἀε ΟΥρ. [ἀο1.118. 2. ς. 
49.) Ὑ ἴῃ δ' πχαΐαίο, τ γνοφερὸς δνοφερός " ΦυΔΠῚ ΕἴίΑτη ἀφδπ ἃ 

ἬΔΠ!1ς ο]Ὧπὶ ἐκ ΗΙρροογαίε οοπήϊαΐ, 411 τεπηρ πὴ ε]15 τη Τ᾽ ἢδ- 
δ᾽ ατῦε ποπηηαί, Εριάεπι. 0.3. Ὀς νοοε ὠγνη παν ἀϊέξαπη ἴπ 

γ. 240. ὠκγίυδ νετο ρμεῦ ϑυπεοάοομεη γοσᾶζ 1η[1}|4Πἢ ῬαγνγΑΠΊ, 41|Ρ- 
ΡῈ Ο} 15 ΠΊΔΧΙΠΊΔ ῬαΓ5 ΠΠΙΟΓΔ]15. 

ΟΥ͂. ς74. Θρηϊκίη 5 ΞάμθΘ] Ηκο Ησπι. 1]. ο΄, ΠηΊρΙ!οἰξεν 54. 
τος ἀἰοϊξαν, ααΐ εἰ Τπηϑγοη ὅς Γ Ἔπιποη, τ νἹοΙηᾶ8 σΟη]ΠΠρῚΕ ; 
Ὅτ Ἐς Σάμον, ἔς τ᾽ ἼμὋρον» γἡ Δῆμνον. --- 

ἔγεγο ΔὉ Τοηΐοα ϑάῖηο ἀππἰησαριεῖαγ, ἐς χαα ντά46 νεγί, 534. Τργά- 
7 ἀϊέϊα εἰϊ, τὰπὶ φαοὰ ΤὨγδοϊξ νἱοῖπα εἰἴςς, ΄πδπὶ φιοά ΤἬγδσες 

ΕΠ ἱποοίογεηΐ, (είτε Ἡδεγδοι τά τη ῬΟΙ1ξ. ροίζεα νεγο σοπιροῇία 41- 
“οπο ϑαπηοίῃγασε ἔδει! ϑδιποιῃγαςία Ἀρρο αΐα εἴτ ; αιιοὰ ποπΊεη 
ΠΙΏΊΡΙΙΟΙ 110 τεοοπέμι5 εξ ποη πιοάο δέγαῦο, νεται ὅὃζ ΥἹΓΡΊ 8 
ΟἸΤΑΓΙΓ, : 

“ΤΡ γοιοΙ 4᾽7η6 84,0, 2,145 ἨΉΠΟ 5.470} γαοία ΚΟΥ ΉΥ. 
᾿ Κορυάντιν ἀςυ] Ὦε υἷι νοοῖ ἄςυ δος τη ἴοοο νἱάε ἴῃ ψεγί. 5 οΦ, 
ΤΙΣ ἵδτηση δὰ υὐῦεπὶ 1π|]3: σΟρποπιπεπη εὰ νΟΧ Γδίεγει ροίείξ, 

Οὐγγῥαγιεα: νετοὸ ψιοά δίείπεξ, χαογατ {(εἀεπὶ ϑαιηοτῃγδο ΠῚ ΠΟ 
ἔποῖε ῬΙοηγ Πι15,605 4148] σαπγ Οαγ δι Ογειῖοίβ εοίάεπι {ταταϊιηξ 5 

ΠῚ ἑαπιεη οατίς αἰ πἸπρπεπάϊ αὉ ΖΕτοΙΙοῖ5, ἀς φυῖδις ἀϊέξηπι π 
νεῖ. 235. 3ἘΤΟΙΙσλπὶ σεπίεπιλ Κυρῆτας, Οτείεηίεβ νέγο (Δογοταπι 
Πϊγος Κα ρηγας ἀϊοσεπάος σεηίες Ηείγοίϊτας ; (εἀ πος ἤθη οδίεγνα- 
τ: ἸΠΟΥ ΠῚ ΠοπΊδη ὑπὸ ὃ κερᾷς» ἃ τορμίηγα, ἀεάμοϊε δέγαῦο : πος 

ἢ ἀϊέζος πιᾶνιέ αιοά χξρφι, φαοίο(ςοηεος (ο]. εἤξηϊ, νεὶ χαρά κό5 
66) πος εἰξ, ῥημθυ: ον 5, Πα τΓΙΓΠ.. [πιὸ ΠΟΠΠᾺΠΙ ποη (απίππι (κ- 
γεξάς Οτείῖοος οἰιπΊ (ογγὗ ριξε δης σοπίαπάππέ, γεγιιπλ ΕΕ ΠῚ, (είτε 

ἀθοπε ἰδ. 10. τοῦ αὐτοῦ τοὶς Κερῆσι, τοῦ Κορύξαν]ας, τὺ Καξεέ- 
(ὅς) χἡ δαίος Δαχγύλες, κἡ Τελχίνας ἐυποφαίνεσι, Φ0{ἀθγ: ΟΜ7)) (Ἴ- 
γερίθης Οογγύαηεο:, δ Οαϑίγον, 5 Ἰάκος Πλαξὶνίος, 85 Τείοὐῖηθς 

Ε[ΠῈ πα Ἰοάηε : 411} νετὸ σοπιἰταπηΐ μαχραῖς πγὰς οὐ δμ ποὴφ ὠλλήτ 
λύς δὴ, γοεοἰςγε χέρας ΖΠ4{4|477}1Ή: 6} 1 ἰος ἀἰ εγοπείαιΝ να 8118 ἀρ 

᾿ ΤῸ2 7} 

131 



112 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙΙ 5. 
ἱ ἊΝ 

ἄεμι ἱπέον ῥἱθγοίχις πογπηι {αδηὴ ἰοςα 15 ἀΙΒεγεηξῖα Π}ΠῸῈ υἱοὶ 
Οατεΐες εηῖπι, (ει Τἀαὶ ὈΟζγ}, ργορτῖα ἈΠδδ πη τὶ ἴῃ ΟἹ 
ξαογαηΐ, αϊδιι5 εαπη [ονεπι ΠΠπμπὶ {πῇ ἡπιέγεπάτπη ἐγδά 1Π 
δυ]απίον : τ(ὰ γείεγέ Ῥαυίμηϊαβ, ἘΠΔΟ. ὦ, Διὸς τεχβέντίθ», ἐπι 
(αι Ῥέαν ἢ πιυμδὸς ὃ φρᾶόραν τὸϊς ᾿Ἰδαϊοις Δακ]ύλοις, κϑησμῆσοι 
χοὶς αὐτοὶς τύτοις χἡ Κερῆσινν 7οὐθ οαΐέο, ΚΡε4ηι ῥμογὴ οἸ βοΩΣ 
ΠΟ7)2)}11 {8 Τάοἱς [)αξ γ ῖς, χμΐ ξ5 Ομγδέθς υοοαί. ΟΟΥΥΒα 
΄ αυἱ ἅζ (2111) οὐπίάειαι ἈΠοδ πηϊημἔτος, (εὰ τη ῬΠτυρία, ποη ( 
ἔα, φίεγίας {αέαππέ χαὶ ἐχδόξε Ιοααππέαγ : 14 Τιοίδηι5 6 8 
χοὺ ἐν Φρυγίᾳ Κορύξανταςν τοῦ δὺ ἐν Κρήτῃ Κερήτος, Ῥῥγγρῖος 
ΟΥ̓ΟΥ 7,2 7111{ἐγ05 (ογγθάγιος, Ογρέῖοος, Οπγθέθς γοςαί. ἘΞῸῚ᾿ 
ληΐα5 ἤς ἀϊέζος γείεγε δίγαθο εχ" τὸ κορύηογ τοις ( αἰγάν, χιοά 
ἐφηξος 85 σαρίξα ΠΟ») 0Ὁ Ή 65 ΤησΘ θυ θη: : ΔΠ1 ἀεξάποιηξ ἃ καὶ 
φαίοα, ὃς βαίγω ργαάίογ, χιοά ἴῃ δ. ΠῚ15 [ἈΠ πηΐε5 ἱποοάδεγοηξ, Ἵ 
Οἰηα5 ασιΠ4επὶ ἈΠοάϊοβ οπηηθ5 σοπίπαπηΐ, ἄς χαϊθι5 νι. 98 
1. 14. Ολθϊγοβ. γεγο ϑαπΊοϊγΔΟΙΟ5 ἢ ΠΕΩῈ6 ποπηηὰ ἤδο Οατοῖ 
Οτεξιοῖβ, δας νυ θαπίθα5 ῬΉΓΥ ΡΙ5 ΓΙ αΠΠέν : σοπέγα γοτο,. 
τοί ὅς. Οοτυ θαπέιπη ποπλπᾷ ἀρὰ (στῶθοοβ, Ροεΐδς ργρίεγε 
ΡΓῸ Οτεείοῖβ, ῬΏγυ σίβ, δαπιοΐῃγδοι5., Γ᾿ ΘΠΊΠΙ5, ΑΙ ΠΙ 6. (οΓοΝ 
τη" Ἶτις, Ῥγοπηίοας ἔορε αἰαγραηΐαγ, ἐείζε ϑέγαθοηο 1. 10. α’ 
ηποάαπηηοάο σομηπηπηῖα εἴεηξ πουιπι οπηηϊα ἔαοτα, ἢΠΙ1ΠΈΟΡ ἢ 
«(ἴα ἐγοπλίῳ κινήσει!» μ᾽ ϑορύζε, χἡ ψύφε, χἡ κυμξάλωγ» κὶ τυ 
γῶν 5 ὅχο. (ἀἰξασιοηθ αγηλβξ, σμῦη ἐμΜ ΓΗ, ΠὙΘρΊξι, ὈγΉΙθΑ, 
Ζγ} ἀρ 1ς, ξξο. ας δοςθάϊε, χιοί ἴδογα 1 ΘᾺ τιΠὰ ΠΑΓΙΙΠῚ ΓΘΡ 
ΠΏΌΠῚ 1Π ΔΠΠππὶ τγαδιιόξα ογεάογεηζαν, πα οἐχ εοάθῃι ϑέγαθοπε "0 ἢ 
Ἠίΐης οοηξαξ ον ὈίουΥ ἤτι5 ϑαπιοτῃγδοί πη Κορυζώντιον ὥςυ νΘΟ 
αιοά {ς1]. (ποτα δ] το οὶ 101 ρεγαρθγεηξαν, ΠΠΟν ΠῚ ΠῚ ἃ ΟἹ 
οἷς ΘοπγἩπηϊζεν ΟΟΥΥ σαηΐε5 νοσαῖ!, ( φυοά φα!άθπΠῚ ΠοπΊδη οδϑε 
ΟἸΠΊΠ 115 ΠΟ ΊΠΊΠΏΠΙ5 : } ΦΙΔΠΟΠΌΔΠῚ ἢϊ ρΙΌΡτΙΘ ΟΔΟΙῚ ΟἸ(ΕΙ Ηι 
ν] Δεπίαν, ΠῚ πίγιψας ἐδογούμπ ΠΠΩΠἾΡΙ ἐποῦηξ, ΟῚ ΡΠιυρίᾳ ( 
ΤΥ ϑφηΐατη {γι Ἐ6 {ππππρίογηπι, ϑαπιοίῃγασια νεῦὸ ΟΊ ΓΟΓΙΙΠῚ ΡΓῸ 
τα [δάες ἔπουε. ΑἹ ἢ γεη1 αἰζη8 Ἐχρεηάληημς,, Οαθῖγος πο ὥμΓηΐ 
ἴος, ἴ εἰ ἄεοβ τρίοβ. δῃ1Πς, αογιπα Οοσν Ὀδηΐες ἢ πη ΠΠΠῚ, Ἰηνδῆ 
Ἔπιι15, Καξείρες ΘΠΪΠῚ ἐπεάμονας (πμαΐνᾳν ϑυι15 τοδξαν : 5ιο] τ 
{ταῖῃτπις, ὄνομ οδεειόνων Καὶ ἀξ 4694. Οαϑιγὴ ἀἰδογηγ μορηθη; Ὁ 
ΔΓ, ἸΠΙΘΡ ν ΑΙ 115 411451 6ΟἸτὯξ ΟΡΙΠΙΟΠο5, ΠΕ] Π 0 ΔΠ}Ὶ οδοάμογας αἰ6ὶ 
ῬΙΟΔΙΣ δέγαρο, 48] ὃς δέει ΓΟΥ! ΤΉΔΠΙ ἐεπέθῃτίατη γοίενε, ὡς 
ἐν Σωμοϑράκη ἱερὸ ποὶς Καξείρφις ἐπι]ελεῖτος φηοά 5 4»1ο  γάς 
{ἀογα (αὐγῆς ρεγαρογθηέην., αποάαιις, Ηεγοάοίο ἁπόξοτε, Οοδὶ 
ΓΕΠῚ [δε 0 [4 Οἷτ τη ΜειηΡὮΙ Πιεγιηῖ, ἐξ ἃ Οαπλθγίδ ἀἰγαία. 
τα Ἰστίπς ΟἈΌΙΓΙ ΠῚ σε εθγ65 11 ϑαπηοίγαοιπη 611 (ΠεΩ16 ΘΗΙΠῚ δ 
ἐονες [ΘΎΡΕΣ ἄθοβ ΠΊΪΠΟΥ ΤΠ βοηζηιη) Πρηϊβοληΐς, οἰπὶ ΡΙαΐο Πππῖν ἢ 
ΤΠ πη ἄξει} μέγεςον εἴἰαάμοονω νοοοΐ, ἃς κτν ΗΠ ΠΕΓΙΠῚ ΝῸΧ φάω. 
τῷ δεῷ φδαιρο θα ) ἐδ ααιθὰ5 [πνεπα]15 54. 3. ἘΠ Ὴ 

πο 7ΗΥ1: οὶ 89 ϑγμο  δΥ ΟΜ} 
Ἐπ ἩΟΓΥΟΥΉ» 4745. τι πα 
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εἰσίζαν ΠΉΠΙ {{π Οαδίγογιπι Ἐςγπιοϊο σία απηηι αβετε Υ΄. ΟἹ. 

ἧς Οτῖρ. 1ἀοἱ. 18. 2. ο1Ρ..31. (αἱ τάπηει, σαρ. 53. 4τ186- 
πέετο νέας {ΠῚ νοοῖς οΥἹΡΊηΙ ρατιη σοπίοημ, 605 [{1]. 

δ οπῚ σατ Οὐ θαηεθι15 ΠαῸ : ) ποη ἤς ἄϊδος απὸ ἃ Οαθῖτο 

Ῥμιγρία πηοηΐς, τἀἰπάδ ἔφογα {{4 ἀεάιζζα συϊάδηγ αρια δίγαοη ΠῚ 

πτοῦ!ς. ατἰπι ἕατθη Πόξιπι οἵδ ποπιεη νἀ θαίῃν δὰ Εἐγπιοη πος οι" 

πόμπι, [οἀ αὐ Ἡεῦταο 123 σαΡϑῖγ, χαρά γηασηηηι, ὑα! ΜΉ, 

γέοης Πρηϊῆοαέ, ἤσιιξ εο οι ἀροΐβοεοηεος ὃς ἀφο: γπάρηος ἅρ- 

ΠΠΑτὶ Ὕαττο "δ. 4. ἰοϊαεατ, ὙέγγΑ 5. οπίπρ, Ἰηχαῖς, τὲ ϑαγιο- 

ΠΥ Ομ ἐρέεία ἀοσονε, {τη ἀοὶ γιαϑη - ὃς Ῥαυϊο ροίξ, 85 δὲ φνος 

ἰμσιγαι [ἐγ {Ὀγίρεον βάϑοπε Πο, ᾽υῖ ροΐοηεος, 5 {μπὲ ῥγο 1Π]ς 
πὶ ἐπ ϑαγμοι ΡΥ οο δεοὶ δυυατοί. ΑἸ υϊάδιη ἔγοβ, 4111 υδίαοῦ 

ποι γαοίος ἄθος παπιογαηΐ, ἰηΐεγίογος συοίάαηη ἢ15 δοσθη(βηΐεϑ ς 

(ἀπηρεῦ ἑαπίοη τπὰ ΟΧ ργαροῖρυ 5 ΤΌΥΤΑ ΠΑ θατι,, 4125 ΟμΠῚ ΘΕΆ τη πο- 
πῆης ΚΡιε, Ογδείες, ὃς ΜΜαιυῖς 1 αρηΘ ἃ ῬὮΝΥ ΡῚ15 ΠΟΙ ΘΓ οἴαΓ (απά8 

ὃς ο4 ΟΥ̓ΠῚ Δ] 11ΠῚ ΠΠΊΔΠῚ] βείζαντΐ, δὰ οὐδ] ἴδυγα ΠσηΙΠολΠα ΠῚ, 

Ὁ ξαγτος ἴῃ σαρὶτς, αὐ ἱπάϊσαηάιϊιπι ἐπ ρογρο [45 ες ἐεγγας οἰνλΐο5, υἙ 

Απρυεϊηυς ὃ άγγοπο, ὅς 4111 τὰ ἐχρ!οαηΐ,}) πη] πλῖγιιπν ἔδογα 

μα Οοτυ θαπίιπι αιιογιιπάδπη ορεγᾷ, ὅς Πηλ τευ ΡΏΓΥΡΊΙ5, 

εἴαρὶ. ϑαιηοίῃγαοία ίμδογα Οεγε ρεγδόξαᾳ (485 λάδι οὶ ἈΠ6Δ, 

. Τεῖϊϊις (Ο1]. αὐ πιοῦο ἴῃ νεγῖς 523. οἰϊεπάϊη5) τοίταξιι" εἰϊδτγι ΟΥἹ- 
ν ἀἴπς, ἐς Ατί. δι. [18. 2. 

Θηὶς ΟοΥΟΥς ΥἿΕΣ ἀμάθὲ Ὀμίσαγο ῥΥΟΓ2η1:, 
ΜΜαγρηάιο Τργοιοία (ἀργά αὐβίαν 8.4)719 ὃ 

. Οὐμοὰ ἢ οὐ αϑίμγάμηγ ντἀδδέιν, ποπηοη ἀδογιπι ρορε Τ᾽ ΠΟΙ. 
 ουϊζογατη αὉ οτρίης ἩςὈτγαῖσα ἀδάμοεγε ; δὲ πλεπηπεγιξ εοίαεπι δὉ 

Ἐργριῖϊς συἱίος, δίαας ἴῃ ἢδ5 οἴίδηγ ογὰς Ῥῃ Ὡῖσο5 ρεσνθη!ε, τετο 
Ἡετοάοίο, αὶ Τῇαίοη ᾿π{πἰδλιτι δτς νἹο απ εο5 οσοιραῖδ, ὃς δῷ 

ἄτιος ΤΠαίο ποίσῃ Ἰηΐαϊας ᾿πηροΐταπ), εοίχια ἐειρ απ 
. τγου!! σοπα!άϊ πε γεΐετέ,, ου]ὰς ππειπιηῖξ ΗΙρροογαΐε5 Ἐριάθη,. 
: 80,3. 

Ν. ς:15. Αἱ δ᾽ ̓ Ασίῃς] Ογοϊλάος, ἢο ἀϊόξα αυα ἴῃ οὐ θη ἸΔοεηΐ, 
γ τας χύκλον γοσαηΐ, Πλεΐοπ δἰ εηΐε5, ἐεἰϊς ϑοηΟ σΔΡ. 17- 

ἡο ὅς ἢϊς ἱππιιῖταγ, ῥγίπγᾶς ἱπ{π125 ΔἤΠαίοδ ἃ θην ἤο Παεπέαγ Ὡ 
φασι λτηδη ΕἸΓΟΡΡ, οἰ} 15 σοπς μετ Ρἰεγασαας νἹοϊηϊου 5 [ιηΐ, 

ἐς ταί ΠΊεὸ ἡπἀ]οῖο ϑέγαθο ὃς Ῥιο πη σι ἀοσεπίεης, ἙἘα ἃ Μεῖΐα, 
᾿ς 1. 2. σλρ. 7. ΠΟ ἐπαπηογαπέαγ ; δίσγηις, (Π2π| ϑρογδάϊθιι5 ϑέγαθο 

ἹΠΌΠΊοΓα1) Ηγρᾶπος, (40 Ποιηπε ΑΠΊΟΓΡΙΙΒ {πίο ΠΠΡῚ νιάθταγ, 
αποηπάλπι Ήγρετε ἀϊέξα τοίτε Ρ]ηῖο ) Ογίμπος, ϑύρῆηος, ϑθ ΠΡ ΠΟ5, 
Ἀπεηε, Ῥαγος, ϑογτος, (δι ροίλιι5 ϑυγοβ, νἱάθ ἴῃ νεγί. 521.) Τὸ- 

ι Πο5, Μγοοποσ, Ναχοβ, θεῖος, Αηάγος. ἘΧ ἢϊς Ναχοϑβ [αδυϊοίο Βλο- 
ς οἷ Ποίριτο, (ᾳιοὰ οὗ νιέαπη ἰδὲ ξεγΕ Πδέθη βόζαπι εἴθ ἀϊοϊταγ) 
᾿ Ῥατοϑ5 ψετῸ τηλγπιογς ΠΟΡΙΠταΐα εἰς. Οληίτπη γογο οἰαυ Πππιαπι Πε- 

᾿ Ἰοη ΑροΙΠπῖς το ρπὸ ὃς ογαοα απ τοἀἀ!δογιης, απ οἴἱπι ΟΥίγ- 
δια νοσαΐα, ἃ σοξαγηίουτη [τεχαθηξία ; Ροίζοα πουήρῃ τη Πείοη πτὰ- 
ἀλΐππη, ἔνε ὑπὸ τῷ δηλῶν, (στοὰ ΕϊγπΊοη αθεγέ ἘΠ ΔΕΠ 5) αϊα ο- 
τα ἷ4 101 τοδάϊτα οὈίζαγα πιαηϊοἰϊαθαηί, ἔνε χυοά τη ἰηίι]α Πὰς 

13 ΑΡΟΙ Ιποπὶ 
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τῆας, Οαίας, [6τοβ, ὅχο. (πὲ ἃ δέγαθοῃςε Ἔπαππεγαηίαῦ : ) συλ 

λυ Ὶ 
1") Τῇ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙΙ 5... 
Αρο ἐποπὶ ὃς Ὀίλπαπα πδῖθϑ ἐμ υϊαγεηῖαν, ({ογέαε φιοὰ :δὲῚ 

ΤΟΥΙΠῚ ΘΟΓΙΠῚ ΟὈ] ας ἀρὰ Οτᾶεοος οσερεῦ!Ε}) Ιάεοσιε ΟὨΠΊ ϑΟΪ, 

ΑΡΟΙΠηΐς ποπηῖπε οαϊέι5 ἔα, πῈ Εππα Ὀϊληας ποηηῖη6) οἰϊης 

ἔἴὰς πιεηῖξ, αὐ ΤΌΠΟ ρἰφοεί, φαΐ ποίν]ω ποιέῖ εἐξηλοὺν ογημζᾷ ἴ 

ω νιβηΐξοβα ξ5 οοηίῥίομα γεάάἶε. (τὰς γοί. ἀε Οτίρ. 160]. ΠΕ 

τα. 12.) Οὐ βία ποίας Ἰη[α πὶ πᾶπὶ Ὀείοη ἀϊοῖ νοϊπεγιηξ, 

Βος Ἐρἰτπείοη ταπαιάπη ἑορίσαπι Ὁ ᾿π[αα 1114 ἀεάιόγαπι νἱθε 

τῶν, ἤσαξ ἃ Ογπίμο Ὀεἱ παθηΐς ΑΡΟΠΙηεπὶ Ογηΐμιπηη, Ὅτ 

Ογητβίατη Ῥοςξα: νοσαγιπέ. Βοοέ! αιάδεπη, τείτε ῬΙυΐάτοΠΟ ἴῃ 

Ἰορίάα, φυεηάαιηι Βοξοίία ἰοσαηλ Δῆλον γοσάγιηΐ, ΑΡΟΪΙ ἘΠῚ 

παίατη (Ἀ]αηΐεβ  υἱἵ ἱπάε οοηίζεϊ σοπέγονεγῇα ΠΟΠ’ σλΓΈΓΟ, δῇ 

τη μας Αροΐϊο ἐμ οέτης ἀἰζταϑ8 Επογῖί. Α 30115 εἴτα σα δὰ 

τη] Αβεμα δα ππε, τεῖτε ϑοῖηο σᾶρ. 17. Ο]5 ΓΑΙ ΟμΠῚ 

ππλγαπι ἰηΐξαῦ ρίπρσεγεηίαν, μίης ΑΡΟΙΟ ἀκορσικόμως Ἴγηἐοη [π᾿ 

ἕατ, τε ἃς ξχῳτηξόλ(», φιοά ταάϊοβ αἴψας Δα. τεγγάπη οἸΆοα 

Τη(α]λπ Πλης οἶϊπι Πυι  παῆδ ἔἈθυ}15 ργοάίτατη εἰς, ρος [8 

ψεῖο ραγέπηι ΠΡ 1]6ην ἐλέζαπη : (αι ἀς τε νἱὰς δέγαῦ. 1. 10. δὲ 

1. 4. σὯρ. 12.) 480 αἰϊχαϊ Πρηιῇ σα ραΐδηξ ἕεγγα πιοίιθυ ΟἸἸπ 

ποχίαπῃ ΠΗΠδ, ροίζεα γεγο ΓατῸ δας ΠΕΠΩΆΔΠῚ 115 οοποιΠλῃη,, 

ἄε ΡΙΙΠ Ιοςο οἰζαΐο. Ἢ 

Ψ. “77. Ῥύσια δ΄ Ἀπόλλωνι} ᾽᾿Ρύσια» ἃ ῥύω ομ 0470, 

ῥεγο, ἢϊς ἢρηιβολτε νἱἀοηζαγ ἄοπα ΑΡΟΙΠπι Οὐἰδέα ΡΓῸ γαἱθία 

ςοηζεγναία δυΐ τοϊξαΐα, απξ ΠΡεγδίοπε ἃ αυϊθαν!5 ᾿ΠηΠΠεπῖ 

ῬῪΕΓΟΙ 5 : ας δεηεῆοῖα οτπὶ Ἰρῇ δοσορία ἐεγγεηΐ, ῬΑΠΕΟΡΎΓΙΟΙ 

αἷς, οδοτεῖς, αῃτχαε γι θιι5 τη Πεῖο ρεγαξξ!5, ΠΠπ|πη ΟΕ! γα ηΐ 

εἰδάνπη ογηπΐατη ἱποοΐα, αὲ ῃῖς ᾿πάιοδέ Ὀϊοηγ 15; πποά ὃς ἔξ 

{ιν Το αἰ 465, ὃς ϑέγαδο Ὁ. το. αὶ ἀς εἷο Ια η8 Βα ἢ 

᾿Ἔγοοξον δ᾽ ποίη αὐτίω αἱ αδειοικίδες νῆσοι κολόμδθαι Κυχλε 

χτὶ χιμίυΣ πέμπεσιμι δυμοσίᾳ, ϑεωρές Ζ, χἡ ϑυσίας, χἡ χόρες Φφά 

νων. πανηγύρεις Σ ὦν αὐτὴ (υϑάγέσω μεχίλας " Οιοθγἐηὶ 64 

σογ πὲ οἦγ οι) αοοηέες τη {μι (γοίαάες ἀτξξα, ῥορογῖς σαη 4 ἢ 

δὸ γηΐξεοηέος 41 (ἀογα [ροξίγεηι, ξ5 οἱξέηγιαδ, ἦο Οἴγρι 

γον, 85 (οἱοῃηες τ] σου ΘΉ Ης ἀστεδΉξος. ᾿ 

Υ. 530. Νῆσοι δ᾽ ἑξείης Ἐποροίδες]5 ρογ 446: {ις ἀϊᾶα {πηξ αὶ 

ἀϊρεγίας ππηῖ, πες ἤσας Ογοίδαο5 ἴῃ ογθεηλ Ἰδσεηξ. Ῥ]εγα αι 

τιηι ὰ Ογοϊαδτδις αὐ Μετιάϊοιι νογραηξ, Ππὶ Οτοίδο νἹοπίοτθ, ἃ 
χὰ Οοεαίτπι, ἱπ Ογεῦοο πτατὶ, πὶ ὙΠεῖα, Απᾶρῃε, ὙΠειαῆδ,, 

ϑΙουπῃ5, Γἀραία, ῬΠοΐεραμάνος, ΟἸΠΊΟΪ 5, ϑιρῃηι5, Με] τ 

Οὐΐτπγ, ἴῃ Οδγραίῃϊο ππαγὶ, τὶ Αγραϊσα, Τεῖμ5, ΟΠαίοῖα, [δ 

ΒοΙ ευίογες μας ῥγοργῖς ΑΠπατιοα Πιηῖ, 1155 νετὸ ροξία5. ἘθΓΟΡΑ͂ 
νίἀ6 ἴῃ νει «17. ΠῚ ΡΗπίας σγάγοη, Ῥαΐπιοη, ὃς Ἰρῃοῦ!!65 Ὁ 

τί Πγα8 ; -ΜΜεῖδ ἰσάγοη, δι ἸΟΔΓΙΑΠΠ, αὐἰάϊς, ἃ {ι Ἰοαγίο ΠΊΑΓῚ ποῖ 

ἀπάιτητη : Τρίλτα αι φει 80 [σαΓῚ οαία ἢ ποπλιπαΐαιῃ νοϊαπε: αῖοι 

ἢ Ῥὸν οαὔιπν {τ πὶ ὉΪΠ1] αἰτπὰ χηδιτ παι γαριῃπὴ ἰηςε Πραίαν, {ἱ 

ψεῖα ρεῖ αἴ ἃ Ὀφεβαῖο [δόξα } ποη τεραρπο. Ἣλδϑ δίτν!5 οοτηρᾶμ 

ῬιοηΥ ΠῚ15 απ ἴῃ ἰόγορο δξετο φοηίριοίαπεαν, ποη ἴδῃ οὗ Αἱ ἥ ἥ 
ἢ ᾿ δι οι 
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Ἃ ἐοττᾶ ΘΟ οτοΠῚ, φιοά {δηξξ Ἐπ ΔΕΉ 5, ητιαι οὗ ἔτεαιιδη- 

“ἢ απο πιιπιεγοία, υἱὲ {1615 ἴῃ φίπεγο, ἀρραγεαηΐ : αιιατην 5 

Υ ἴοα νοῦ Παμφανόωσι υιξδξιΓ Πηλ] ΠΗ: ἀοσοιηπηοΑξΔ, 

αιιᾶ; ἕδππεη ἢΐς ΠΙἢ1] ἁἰιθα ἢρηίβοαγε νἱδοξαγ {ΠῚ ἀρῥάγεης, Ἂξ 
ἰπΐ νοοθπη ε7ρΐσαξ υἱαγραΐῖ ργὸ οο φιοά {10 ἀρραγοῖ, ξ΄ 

ζι ΟΘΉΏΜΗΊ γ4711:|5 ΘὙΊ]Ο4:. ἶ ιρ. 

Ψ, 423. ἐνθάδε Καῦν᾽ 1 [πίπ115 Ιοηϊοαβ (πᾶ [ς]. Ἰοηϊα οὗ- 

ὁ προηΐ, ἃς Ιοπῖςοϑ ου]ἕογος Παρθηΐ )} γος παπλδγδῖ : υάγιπι ΓΕ] ἤ- 
σα ἄτα οοἰεῦγος, υ φαΐεπι Οαππηὶ ποσΊπὸ Πὶς ᾿πξε ἸΙραΐ νΊΧ ἐϊ- 

ἱπαπάο αἤξαμ! ᾿ἰοεῖ. ΕΠῚ φυϊάοηγ Ολιιητι5 (αγίδς αγ8. ΠΊΔΓΙΓΙΠΔ 
ἈΠοάο νἱοίηλ ἄς πα ϑέγαθο [Π0. 1.4. ὅς Ῥτοί. 1.. 5. σἂρ. 7. 1εἀ δὰ 

Ὁ ]οηία ὃς γε] τς Τοπίοῖς ἱπία]15 ΠΙΠγ15 γοπτοία : ποάπα 6ᾶη1 1π{π- 

ἴμπὶ δις, ὃς ροίζεα σοπεπθητὶ δηποχαπὶ (πο ἐς ΤΟ ὃς [15 
φυϊδιιάληη (ογέιν ) ἃ σιοσιαπη ργοάίξαπη ἢ ποαὰς ἈΠ Ἰη [Ὁ εἰ 
ὉΡΠΟΓΩΪΠῖς5 ὑγορο [οπίαπι ἃ (Θδορτάρῇο 110 ποιηϊηδίαν. (υδη- 

᾿ φυλπι Ἰριεαν Ἐπί ταξηϊιις5, ὃς Ῥιοπγ ΠιἸπτογργείεβ, Ῥυγιοημ5 δ Α- 
Ψίοπις, ἰοζξ ποι ἤᾶπς ἁρποίσαπί : περοῆε εἰς ἑαηθη πῇ νΟΟΙ 

ΚαῦνΘ. αἷϊα δυῖς Ιοσο Ἰάομεα {διτιεαδέμγ, ( πιῇ ἁπέϊογεπι 11 
ἘΓΓΟΓΟ. ΠΟΙ ἴον! νογίαγι ςεηίεηάιμτ 6, (ἀγα υγεπι Ἰηξεγ ἸΟηΙΟΔ5 

15. ΠΙΙΠΊΟΓΑΠίοπΊ; ) ποὸ νἱ4θο ας πε 5 {ΠΡ τε! ρος 
1πῇ Κώα, 4ὁὸ ποπηπς Κῶς Οος, τη{14 σεἰε τ 5, ( Οα}5. ἴά- 

ἼΔΩ ΠΕ ΓΑ ΙΔΠῚ 4118] πιθηληἴξ ὈΙΟΠΥ ἤτι5 ) ἃ δέγαδοης 1. 14. ἀρρεὶ- 
ὅ [λέατ. [πιὸ υἱ Ρργορίι5 δὰ νοσδη γαΐσο οὐἀϊέαιγ Δοσεάλιγ115, τ 
᾿ὰ ΚΟ Αἴοε πὲ Κύως ὅς Κῶς» φυϊάηι! εχ εδάθηι γόος ρὲ Ἐ- 

1 ὥἄλῆη ἢαί ΚῶθΘ- " Ἐὰ φυϊάεπι Μιϊείο, [ουἱσᾶρ ΓΌΙ οἰατ ΠΠΊπ5», 
γξϊ5 νἹοῖπα εἱς, ὃ. ε)ι15 ἱποοῖα [οπίοα Ππ στα τ ἐπηΐ, μὲ εχ ΗΙρ- 
ροοΓδξῖ5 (Οἱ (οτῖρεϊς σοηίζαί. ΟΟὐοά ἢ εὐ ἕος ποη Ηἱφοθαΐ, αποὰ 

ΠΟΟἹ Ῥοσγίοὶ ροῖμι5 4ιιληη ΙΟΠΪΟΙ σοποιῖβ ἃ δίγαΌοπα Παδοδηΐξι, 4- 
{τὸν ἸΟσιτ εὔγοτα ᾿ἰθεγάγα ροπιπηι5, [ουθεηάο ἔγϑω Κάλυμνα" 

Οαίγηληα εὐῖπι ἱπίαϊα εξ Μιϊείο ρ]λης δάνεγία, ὃς ργοίπάδ νου ΠΠ11- 
᾿ {{πγππὶ εἰξ Ἰποο [15 ΤΟη]οὶ σοπεγῖ5 πε, 51 πγοάοἶδε Πα ποη (ΠΠς1- 
ἢ δηΐ, ῥγὸ ἀερίογαΐο ἃ πΊὲ γε ϊϊπησαοπάμς εἱς Πὶς διιόξου!ς Ιοσι5. 
ο- ΨΥ. 9534. Πῃασγίδ)- ἕδρανον Ἥρης 1 [ποϊγέξυιτι ΓαΠΠ8 1η 5απιο 
1πί.12 Τὰ ποηὶς α!ταπα ἱππιπέ Ψιγριία5, ΖΕη. [ι8. 1. ἀς Οαγίμαριης 

“ ΙΟ΄ΏΕΠ5, 
Φμαη ἍἽΠ)10 ἔΘΥΕΗΥ ἘΕΥΥῚς γμασῖς ΟΊ ΦΉΣ ἩΉΔΉΣ Ὁ 
Ροφξέβαύτεα οοἰμῆ[ε 8 4210 

᾿ς {π|0ὸ ΤπΠποηὶ5 ογζιπι 54 ΠΉΠ ΠῚ νεηάισαίο νι Δοπέιτ - γείεγέ εηϊπγ Α- 
ῬΟΙΙΟΠΙ ϑοδπο]αίζες ΤΠ] γαίπη ϑὅαῖ! ἢπινίαιπι σοσποπηπαΐαπη ΠΠαρ- 
ϑένιον, σδ)αὶ τὸ ἐκ παρϑέγον δῷ τεῤάφϑωι ὃ Ἥραν» 4μο πιο 

ἡ Ομ Ὅσο 6[]εἰ, τὔῦν δάμοαια ἔμογεε. ϑεὰ {τα ἴγὰ ποὺ γαύξαγιηΐ ; Ἢ- 
τς ρας ΘΠΙΠῚ {διι Ἅ γονεῖς πΟΠΊΪΠε (ΔΈ15 ποΐα πη οἰς δογοπα σα] απν Κα 6, 

ῬΓΖΟΙΡΙΙα οὐ τογει ὃς ηθϑυϊοίμιπγ, {8115 ἴῃ πε ὃς ᾿ΠΗΠ18 6- 
͵ 75 γερίοης εἰζ, (ππάς [γ]ς, ὑάγ1ος Ζηάμεα σοίογες, οἾα5 ρει Πξηιᾷ 
᾿ς ἀϊοϊξαν, χαίρρε 4ι1α ἴῃ παιδί δι15 ἀρραγεξ, οἰ}15 οοΐοτοϑ8 θέαι γοίετξ 

᾿ Ρνοηῖβ σδιϊάλ, 411 Ιηἀ6 Ζηηο)ης αἰος Ὠαθοΐαν } Ἰρίο ποπληθ Ἢ- 
εα ἴλξϊο εχ ἀὴρ, {Π|ονῚ5 (Γδ]θξ 8, νεῖ ἐχ Ἰοηῖςο ἠήρ. Ηος εχ ϑ8ΐο- 

ΙΔ 1οῖς 
πο παν. 



Σ δ ρεεν ἡ. 
136 ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΤΙΓ 5. 

1οῖ5 σοηβτηταΐ Οἴσενο ΠΌ..2. ἀς παΐ. ἄδονυ. “6γ, τὲ δεοτοὶ δ ρηεάης, 
ΣΕΟΥΓοξξμς ΤΉΣΘΥ γη4γ76 ξ5᾽ σα πηι ἍΠΡΊΟ,Ι7Σ γ107)12716 σοΉ ΘΟΥΑΓΤν., Ζπα. ΕἿῈἘ (ογον 85 σοηγπμα 7 οὐ, ψμοα εἰ βρη δεμάο φέβογῖς, ξ9 ἐπῆ; 
ὦ {Π7γ2γγ14 ΦΟΉ 8110. ϑεἃ τηε ξογέλῃξ ϑᾳ ΠῚ} ξατη ρυὰ (8 ογΐδτη. 
Ῥυδαϊοραπέ, ηοά ἀπε υπΠΊμηις εὔξεέ αριὰ εὸς Πι]Ὲ5 ἄδα σὨ] ΕΠ, 
τ δρια ἱρίος οσθρι δ ν]ἀογείητ. ΤΕΠΊΡΙ ΠῚ εἸας 41 717 ἃ 5.8: 
Ῥοπα ϑαιηππ ἀείογιθεπέε, [1Ὁ. [4. ποπηηδέμν, σὸ Ἥραϊζον εἰρχοῖίον 
ἑβὸν χὺ νέως μέαε᾽ δι 15 ἀΠΕΙ Ι ἐΔΕῖς ᾿πά οῖα οχ εοάεπη ἴοςο οΟἸ ρα 
Υ ιἀεξαγ δαΐεπη [απὸ 16] οαἶξα Ρρία(ρίσα ᾿ς γοσαιῖ, φαοά ΔΠΕΙΖΙΠΠῚ 
1Ππ4 ἐεπιρίατη ἃ Ῥεϊαίρις σοηάιεαμη ΚΠΠῸ ογβάεγεειν, ( ἤσε οἄπαὶ 
ἄεπι Οὗ οαπίαιη Ποδοηδι5 ]αριέεν Ρεϊαίρίςιις ἀἸτις εἰς. τοῖα 96 ΣῊΝ 
ὕοπε ! 7.) πος δπΐς δοππηὶ Ττο]απαπι, χίως παρ λίαν τίω) γὸν 
᾿Ιωνικίω πᾶ, γἡ τὼς πλησίον νήσος, Ιρηλανη ροίέοα ἀἰξβαρι, οἰήηη 
2, {{|5 Ὁἱοίης, ΤΕ ΠΣ, εχ Μεποουγλές ἘΠΑϊέΑ Γοίογξ εοργαρῃ9 
0; τὲ Γ΄ 

Υ. 535. Καὶ ΧΙΘ-] Ἦος ἀδ υτῦε Οῥίο, τηΐαΐς ΠΟΡΠοΠΊΪηΙ, 1π- ἐεἰΠρεπάπιπι νἱάεγι ροῆπε, (υς ἴδ Ῥεϊΐπῃαο τηοηξο Πέα 6}. 
ΠΕΘῊΕ ΘΠ" ῬΤΟΡΓΙΘ (ἸοῚ ροίείς τηΐαίδιτι ἐοΐαπι {δ τποηΐο Πίατα 
ΠῸῚ ̓ ρΠυ51ηΠ||ὦ ρατϑ εἰς: ΕΔάθ 1 ἔδηθη γλξο τα αἰςὶ ροξείς ἰηΓ] 21 
ἔφης Πι|δ Ῥεϊπηθο ἢέαπι, {πὲ [6ἃ ἔπρεῦ Ογεΐδπι Πέα ἀϊοϊξαν 
νεγί, 502. χαρά πηοητες ΗΙ [ἀργὰ ΤΟ Πατὰ5 ἹΠ[α]ΑΓΠῚ ραγίε5 ἘΠῚ: 
Ὠεδδηΐ. : 

Τελλίωαιίς ὑπὺ πέζαν] Τῃ ἰπῇιηα Πᾶς, τπαγπιογο, ὅς νίμο ΟρΕΪΠῚ Ο 
σεἰεῦσι (ᾳοά ἕχ δῷ Ἰηΐαϊα σρήμ:, ὃς δῷ Δ5τΟ 1μ{Ππ|5 ΑὐταΠο “4γ͵2- 
τ μι ἀἰοῖταγ, νεροῦ Μείδίμοίη ἡ γυλἤηρε, ἴῃ Ἐοἱορ!ϑς εηϊηι ΥἹ- 
ΘΊΠῚ ἄγου α τρια (ΟΥἸΌ] {(ο]οξ,) Πδμναῖον ὁρ|Ὁ- ὑψηλώταον ἃ ϑέγατ' 
Ῥοπε 11. (3. Ποπηϊπδίια;, Μοηέοπὴ εὐπάεπι Πϑλινναζον ἘϊγαίΗΐης 
ἴω ἤπης ΙΟΟΙΠΊ ἀρρεῖαξ : ὃς ἃ Ῥείϊηπα ΤΗΘΠΆ Πα ΟΡΡΙάΟ Εἰ ποῃῆδπὶ 
τησϊέαπη ργο!ξ ΡΙηάατῚ Θομο]δίτες, (χαοὰ 4ΙΙΔΕΠῚ νερΠΠΉ116, ΟἸΠῚ 
ἃ ῬοΪΑΓρ!5 ΟἸπΊ ἃ Ὑ ΠΟΙΆ ργοίεεξ!ς (8 οοπαϊέος τείευδης ΟΠ, τοί, 
ϑέγΆθοης ) πιοπίεμηαιις ἤπης 1ρἤππι ῬοΙηηπ ΠῚ νοσλξ Ανίοπιις, ὦ 

{πηζηο Οὐμς βαεμίς ργοίροξίαης αγοά Ρεϊίρη:- ᾿. 
ΟῚ ἄρνα ῬΘΙΙπ παρ σατΡΙ 6ΠῈ νιἀεπέαν Ῥεϊπηα (Ὡδ]αςοηέεϑ. Νοι 
Ππὸ ρφαία Ἰρίξαγ Πῖς (τυ δεπάππι οεηίεε ϑαϊπναῆτις ἡλιδώτοιο Πῆψπ. 
ναΐς ὑπὸ πέζαν, νεὶ ἠλιξάτε Πίμνναΐα, μεν ὈΙρΙΑΠαίπγαπι τον. 
Ἁ Ρορτις ἱτραιεπέει. Ψα]σηξα ταπΊεη Ἰεζ οηΐ ἕνεγε νϊάθέαν Ρ - 
ἘΠ ἰοσα5, ΠΡ. 5. σρ.31. Ὁδὶ Ρε ορμιιηῖ ἱερίίαγ; Λοηεονι ῥαύθες 
Ῥε δ αΡΗΊ1, γ2ΑΥΎΔΟΥ Οὐ τμγα . ὨΙΗ ἃς 181 δ  γὨρ, ΡΗ7 Ροΐπι5 [οτος 
Ὀεπάππη) Πέ. : ΟΝ 

Ν. 536. Κᾶϑεν δ᾽ ΑἸολίϑων] ἴηΐα 145 μαΐτε ἄπι45 Δα σας ΕΣΙΡΊΙΔ5,.ς 
ΕἸΠῚ νΊΟΙπο; Τ ΤΟλα]5 ρατίθ, Κβοἷθβ. ὃ 1 ρου ἃς εἰ ῬΓΟΡΙΠΩ 15 (Ογδθ- 
οἷ Ραγ δας Ῥγοίδζος, Ὀγονὶ ΡοΟΙῈ Βε ππλ Ττο]απαπη Οσσραᾷ δ 
ἐε[Γδέυν ϑέγαθδο 118. 12, ὅζ 13. 41 συϊάεπι πόλιν Αἰολίοι “Ἐοίποα Ἵ 
γον, ἴῃ Τεηρέο ὨΟΠΊΙΩΔέ, ᾿. 13. ἃς Τ ἐοθιπ ὃς ΟΠΊΔΠῚ ΖἘοΙοα-. ᾿ 
ΓΠΠῚ ἘΓΌΙΠΠῚ τη ρέγορο 65 γοσλῖ, χα]ασεηςικῶς ἄς Ε6500 1η{118 ἴλησὶ ; 
ΠΙᾺ δ πγθς Ἰοχυμξι5, πῃ ἨΟΠΊΘΗΙ τ Τα ΠΙΟΠ ΠῚ, 411 Γοοροπ 
((εἰϊε :ρίο ϑέγαδοηβ !. 8.) Μεΐχαρί» πόλιν γοοσδέ, τὸ ΜΥ ἢ ἃ ΒΟΡΒοοΙρ ἣν 
"πόλις αἸοίξας, ὃς ἘυΡοσα Ὁ Βυγιριάς, Εν ᾿ 

᾿ 

; 



στ 

ΟΠ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΙ5. 

Πςς εὐῥο ᾿Αϑέωαις ἔςι τὶς γείτων πύλις. 

τς Ἑμδαα εὐ: οὶ χμσάαηι ΚΤ Ἐρθη}5 υἱοῖηα. 

Τωβις ΖΕοΙΙοατιιπὶ αγθίαπι μη ϑόπολις πο ΟἸοΙξαν (ἀπααιη 

᾿μήτιρ πόλις, (εἰ ταπαιδηὶ μήτηρ γι) πόλεων, τη[α]4. ΜΕ οἰἸςαγένν τιν- 

ΩΣ γηάεεν. Ἦσς Ἐυτλίμῖο ὃς δίερμαπο ἱπιροίαεγιηζ, 48] Γε(- 

Ῥοῃ παῦοπι ποπιϊηαηΐ, της ἱπ[α]δηγ τοΐδῃη [ἐἜθῦοη ἀϊόζαμῃ οεπίεηϊξ: 

᾿πιξολάομα Μιϊγίοηε ροίτοι ἀϊέζα εἰϊ ἃ ΜΙ ]εης ὉΓΌς ῬΓΙΠΊΔΡΙΔ) ΟΠ 

ἕστο πορεῖ εορτάρῃα5 1. 8. ὙΠΑῚ τη δα αγθεπὶ Γι βῦοη εἵϊε τηΐι- 

χ; Τορῃοπη θη, ΠΟΠᾺΕ ΔῸΣ τρί ϑίγαθο, δὶ εχ ἱπ{τταῖο ἄς ΓΕθθῸ 

Ὁ χε Ριοϊεπηαιις, αὐξ ῬΙπΐπ5, οαπη Πηρ]αβ ΓΟ Ε50] 1η{α]88 τιγ- 

ηἰδαηῖ, ὉΠ ὉΓΌΙ5 Γι ο5Ὁϊ πιο ΠεγΙηΐ. Τη[145 45 τηοπΐο- 

Ὡς οΠδ Ηὶς δ αὐόζοτε ἱπηυίίαν : ααοά αίάοπη νεΐεγὶ Τ πεαι πο- 

πῆπο οοηῆππαῖαγ, οαπὶ Δῴκοφρωὶ οἰίπι ἀϊέξαπη, φιδῇῖ αἰϑος οἱ ἐ- 

ρος μαδοηεογη. ἃ ϑίγαῦοης ὅκ 4}}15 ργοάδίῃγ, ᾿ 
᾿ ΝΥ͂ 527. Λέσβε τ᾽ ἐυρυχόρφιο] 1-εεἴο} 1ηΠι]2πΔ.. πο ἔδηίπη 

Ὑἷμο Γεθθῖο, ὃς υτοῖθυς Μη !επε ὃς Μείμγμηηλ οο]εθγέμη, νΈΓΕΠῚ 

ἃς Ῥιτἴλοο, ἀπὸ ὃ {δρίεπι ἐλρίεμεθ}8 Βαδιίο, εἰ Ππαταοάο Αποπα 

θυ ποίο, ὅς Ῥοβεῖβ Γγγῖοῖβ ΑἸοῦΟ ὅς ϑάρρῇο (481 αμοά πηδᾷ 

φοίε ΟΥρμεὰ οἷαγὶ εἤξηξ, Πιπς (θυΐδπι ογίδπι, γείεγε Ἐπ ταίῃπ5, 

Ορδεὶ ἀἰίσεγρεῖ σάρξ τη Γι βθατη ἀεἰδίιπη [6 ποη Ἱπηπιεγιο 

ξυρύχορον νοσεῖ, {ερεϊπ1ο Επ:πΠῈ ἴοοο Ἰππίαν ΠΊΑΧΙΠΊΔ5 ἹΠΈΕΓΠΙ ΠΠΊΔΓῚ5 

ἰηϊΐας ροηϊξιιν ἃ ΤΙπΊδο ἀρυα ϑίγαθοηςπλ 1. 14. ΠΕΠῚ ἈΈραι γ,λτι5 

ἰηπιία, πἰῇ Ευδαα,, πιαρηϊξιάίπο οεάεηθ. Εὐρυχόφϑίο Δαΐειη Ρο- 

τειν Ρτὸ ὀυρυχαΐφφιο Ῥεγ ϑγίζοίοη, υ φυσίζοξθ)" μτὸ φυσίζω(θ- ἁρυά 
στη. υὲ Πρηίποες (ῥαεέρίιγ". Ὁ φυριὺς ἰαεη, ἃς χώρᾳ γε] χῶρ)- 

οἰροις αὐιῖ ἀσ ον ; παῖ ἃ χόρίΘ᾽ οἰογμς ἀεάασεγε, Σ ΠΡΠΙΠΟΟΣ ΠΟΟΉΉΣ 
οἷν ἰφεϊεμάγιογ ορογ ες ἀποογ!ς αρεπη, Ὠϊγ18 οολέζιπη γιάεέιγ. 

ο χα ἱμῥτῆς Τενέδοιο 1 Τπία]ας Παῖο, οαπὶ υτθε σορποηηίης, 7 Χξᾷ 

ἴυοος ΗεϊΙοίροητί Πα», ποπιδεη ἱπάϊταμη ἃ Τεης ἀπιοάαπι 411 1] 

τερπαν τς ργοάτε ϑέγαθο : υἱξ ὃς Οἴζετο 1ῃ Ν Εγτο ΠῚ, 411 εαπὶ Τεηδάο 

Δ0ΙΠῸΠΠῈ γείογε Τεριθννι ἐρίινι, ( Ἔεηί5 [01]. Πταζααπι) Ζη2 αρμά Το- 

πράΐος {ἀγιξ}1 [ἔρτμς ἄορ ραεεπν, χη τρϑθηι {]|400} ἀἸοΙἐμΥ σομαῖ- 

ἀΔΕΠ7δ, ομγτις δα ποριΐηιθ ὙΘΉΘ΄ος ΠΟ ΉΔΕΗΥ. 
ΟΝ, 538. Κἄϑι Μέλας χἡ κόλπ!θ.] Μεΐαπιιπα ΠημπΊ, (υρτὰ Ζοπ 

ΟΖΈτος ΤΗτγαοῖα: υτῦς ἢῖα, οἴγοα Τεπεάμπι ἴῃ ἨδεΠεἰροπίμπι ᾿πΠτιεΓΘ 

᾿αἰῆγηηδί ; Ποοητίι5 ζάτηθη, πᾶπὴ Ἰηΐεν ΠημΠῚ 1Πππ| ὅς Ηεἰείροη- 

απὶ ποι οχίσασπι ΔΕ ρα πιατῖ5 ἤραξίαπη Ἰητεγροπέμπι εἰς. 5ΙΠῈῚ 

φυΐεπι {Π| ( 4πεπὶ Ῥιοϊεπισις Νίέλανθ κόλπον, αιαι Μοίάης 

{[8{ν1] [ππηι ἀρ ρ 6 14} πούηθη ἀθάϊς ΜΕΙα5 Τητγασία Πθνις 1Π 

δὰπὰ ἱπῆποης, τοίϊο Ἡετοάοίο ; Μέλας ποϊαμὸς, υξ ὃ ὃ κόλπθ᾽ ὃ 

σεός τῇ ΑἸνῳ, Μείας βπουῖμς, ἃ φιο βηπς ὦ “Ἔπηηι, ἡλε πὶ ταῦι- 

πᾶν ἰάοιη Ῥεγῆοο Ἔχογοίτι! δὰ ροΐαμη ποη {πξοῖηςξ, Ιηΐες Πηλπι 

τ ἄππης ἃς Ῥτοροπίϊἀεπη (1π ααπη αἰ] ατατῖ ΗςΠεἤροπειτα Ιοηρε τη Βο- 

τοᾶτη ἀεἰαζιπι τεΐογε ἢῖς ὈΙοπγ ἤι15) ΟΠεγίοποία5 ΤἬγδοια σομηρτγο- 
᾿ Βιεπάϊταν. δ 

Υ. “41. Ἔςι δὲ πςὶ Γουσεη, ΒοτΥ ἢ Πεπί5 οἵτο οδ᾽είύζαμα, τηῇι- 

᾿ [μπὶ ξιδυ 5 οἴλταπη, τηουῖτο πολυώνυμον γοοαξ 2 πΆμὴ 8: Ἰεϑιος (ἰςί- 
πολ ; ; {υγ, Γ ᾿ 
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τ18 

. ἂρ. 7. Ῥοϊζεγιογιπη ποπηηαπι, 48 ἃ ΟΥδο στ [0015 ργοίδο. 

ἢ ν ᾿ υ νὰ ὺ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙ ΙΓ 5. Ἧ 
(τ, ὃς Ηεγουι 114, ὃς ργδίογ πο Αομοα, ἐεε Μεΐα, 18. ̓  

ἐϊα {πηΐ, ταξοπεπι γε άάϊε ἢΐς Ὀιοηγ ἤα5, ν. 5.4.5. υοά (01. ΑΟΠΠΠΣ. 
ὅς ἃ[1ογΠΊ ΠΟΓΟΙΠῚ ΔΠΙΠΊα5 ἢ, (Δ ΔΠ} 1η ΕἸΥΠΙ5 σΔηρί5, 488 

μαχῴρων νήσοις, ῬοΙδ πηογίεΠΊ νΑρΡΑΓΙ, [0115 ὑγοάιξαπι εἴδέ ' 
[ἀεπὶ νεῖὸ 1 θήσῃ ἀϊόξαμι γείεγέ φαοὰ αἱν αὐμημάεε φυΐδης, ᾿ 

ἡ 
: 

᾿ 

, 

Τλι ῖο ἱπέεγργείβ, 401 ες κινώπε]α ἀϊέξαα σεπίεδ, ἃ κινέω γ»ῃουθο, ὦ 
ὃς πέτομαι υοἷο, φαοὰ νοϊφίι5 ΠΕ ργορυιαβ δαγαπι πτοία: αιαπητος 
ν]ς [Δ{Π|8 ΘΔ ΠῚ γοσεπΊ ἔαπιδέ Ηείγοίι8, χινώπεα χγώσωλα, [δα 
ϑηρία, 4η1γηαίζς φαΐ ἔογάς τεάάθηβ, υὐ κινώπετα αἀϊοδηΐαν ααΒ ὦ 
κινώπεον, 418 (ΡοΥ {οἷπερ σγφάϊμηξηγ. ΑὉ δαόξοτε ἀΠεπεξ Ἀγπ 
ΤΙΆΠι15, αὖ αἰδο ἐθυγ σοίογο Τοασθη ἀρρεϊ]λΐλη ἐγδάεῃβ. ἢ 

ΝΥ. 550. ἼΑλλη ὠσειρεσίη νῆσίΘ- Νοη ἤος ἀς Ταμυγῖσα ΟΠεγίος. 
ηείο 1ΠτοΠΠσεπάπιηγ, (τ ρεγρεγαπ {Ἔπέϊξ Ἐπ τδέῃιπς} δα επϊπΊ αἂ 
ΠηηγαπΊ Μαοτά!ς ἰλέις Πία, πϑαὰς τη εὰ Πές {ππξ αὐϑεϑ ἢἰς τηθ το 
τηογϑξδς : (64 ρεπίηία!α, (οτοοοπάσηια Μεῖα ἀϊέζα, 11. 1. οἀρ. ον 
λα ἀεχέγιπι Βοίροι! ὃς Μοβοξι 5 ἰλέιι5 ροῆία, φυσπὶ ἀείουθις ΡΠ 
Πἴμ5 10: 6. σὰ. 6. Ἡεγπιοπαῆληι ὅς Ῥπαηασουίαη 1Π 64 Πταΐιδης. 
Αὐζζου! ποιῖγο σοηΐεηξιε ϑίγαδο 11. 11. ἐδαὶ ΘΠΙΠῚ 1πΠα]4π| νοσᾶς 
ἴλτη Ἰηάϊοδέ ( χῴτει χρηςικῶς [οἱ]. Ποας ΙΠελοποννῆ σι» ἀϊοϊξιιν, (188 
πο ῬΓΟρτῖε 1πΐπ|4, 1 ΟΠευίοπεῇης εἰζ, νος 1 νεγί, 403. ὃς Απγεᾷ 
ΟΠεγίοπεῇις ᾿πέου ᾿[1|15 ἃ ὈΙοηΥ ἤο παπιούδξαν νεγί. 589.) ἡ Φαγα 
χρεία, κἡ οἱ Κῆποι χα! χίω) λεχβέϊᾧ νῆσον Ἰδρων) ἐπ᾿ ἀρισερᾷ» Ῥ α- 
"ασΟΥ 85 Ορρὲ τη 1Ἰηζμίᾳ ῥγαάχεϊα «ἄ ἰρυάηι ἤεα {μηε. Ῥαντπα 
συμάεπη πΊαγῖ, Ραγέπι. ρα! πᾶς ὃς Πανίο φαοάατηπιοίο ἀηδία ἢῖ- 
1Π8 τηάϊολέ δέγαθο. Ἡειμπομαίατι ὃς ῬΠμΔΠδρουαπΊ, οαπὶ ΟρρΙα 8, 
ΨΊΟΙΏ15, ἸΟΠΙΠΊ ὅς ΖΕ οἰ ΠῚ σοἱοηϊας ἔι1Π8, ἃ ΜΙεΐο ὅς υὐθιθιι5 Αἰ: 
ἀεαιιόϊας, ρατέπη ἃ ΡΙΠπῖο, ραγεῖπι δ Αττίαπο ἐγδάϊταγ: ὃς Ῥηδηδι 
ΒουΙΔ ἃ ῬΠαΠΑρΟΓΑ Το] οηΐ35 {{1πι5 ἀποα, Ἡεγπηοηδληη ΔῸ Ηδγπιο- 
τ4Π 4 τε ρίηα Ποπήδη ἰογέδηη, ἐείτδξαν Αὐγίδηιμς. ἦι 
ΟΝ 554. ὠγακλέες εἰν ἐλὶ γῆσοι 1 “Αλς ρεῖ ϑυπεσάοοῇεη σεηεηῖβ 

δῖς ροηίξαῦ' ῥγῸ ΠΊΔΓΙ ᾿ηέόγηο, ( οαἱ Οὐοεδημ8 νεγία ργοχίπηο ορρο- 
ΙΓ) Ἰῃ 40 αιάεηη Πίαβ 1η[1145 ργδθοίριιαβ [ε ἐπυπηἷγδῆε Ὡδη- 
τηδῖ, ΠΟ ΔΙ Έξ 1 ΠΉΠΙΠπγ45 σαυδίχαςε (πεαπα εηϊπὶ πλπαΐα Πα, 16 
ΠρΙΠΔΕΠῚ ρεγίδαι! (σβορτγαρῃι εἰξ, (δὰ ροξίῃ5 Οπογοργαρῃι, αἕ Πἰσ 
ποίδέ ἘϊΗζΑΙΠ 5: νιάθ ὃς γεγί, 613.) ἀδβῃϊπο νοῦο 648 ἀσργεάίξαν 
4118 Ιη Οὐέδηο Πές. Ν 

Ν. 555. ἐξεφάγων 1 ΜΜαγ: δρρηϑίηηξην : νᾶες ἴῃ νεῖ 4. 
Ν. 557. ᾿Οσποτέρε τ᾽ ἀνέμοιο «ὐθοὶ (φνεὸν] Ξφύδὲν Ῥτορτῖα 

"μα Ἰδοίμς ῥοαῖς εἰς ; φαΐ συτὴ 1ἢ ἱπῆτηα σογροσῖς ρατῖα πε, ἃ Ῥοθέϊϑ 
Μείδρἤογιος Ζ,,Ω 720,15 βάγς νοοΆθΌΪο δο ποίδέαν. Δυιάδοϊον γε 
τη εέαρηογα εἴτ, πα ἢς δὸ Επήϊαίηίο οὐίεγνδίαν, πα δ νεηΐοβ νῸΧ 
δ4 ἔγαηβίογσίαν : ἤνε ηποά 4114 ΠΉΠΙΠΩΙ ραγς ἀδχέγα ἃ (σεοργαρῇι5 
Πιεθείαγ, Α[1α ΠπηΠῖγα, Ποσξ τπδ]]!θοῖτς ροά!5 4115 ἀδχίεν εἰς, αἱϊα8 
πηπζοῦ ; ὅς. ϑερίεξητγιο χυίάεμη, ἀπάς ἤρίγαξ Βογεαβ, ΡΥ ΠΟᾺΘ 
Ῥαγβ ἀσχίγα, Μεγ 65. πηάς ἔρίταῖ Νοίιι5, ρᾶγβ Πηπἶγα Παθεζαῦ 5 
φποά τεβροζξῃ σαγῇι5 (ο]εῖ5 οοιηπηοάς {τατυπίαν, Πσοξ ρτὸ 4110 δἵς- 
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σ᾿. 



τὰ ΟΜ Μ ΒΝ ΤΑ Ἀ. ΤΉ ἶ 

οἰρούξα πυῶν8. ΠΊυΠαΪ Ρὰ ᾿Δεχέγα δας Πηιϊτα ΠαΌΘΙ 

ας ἃ Ῥοεῖί5 αιδηάοσιις ΑΥὙΠΈΓΆΪΠΔ ἀεχίγα, Βογεαα ΠηΠ γα 

ΔΘΘαΠίΓ, οὐ εχ Ἠδοπλεῖο 1]. μ΄. τηδίολε δέγαθ. Π. 10. ἤνε νοχ 

ἡ αἷν ἱπηῖ5 τποηξπῈ ραγΕθι15 (αι ὅς (φυρᾷ ἀϊοῖ (οἸεπηΌ ἐγληῆλέα 

ἣξ φιοά Βεπη ρματίαπι ππάξασδαις αοΥΟΧΌΠΗ ἢ νοτίας Ἠοιῖ- 

χοηΐοπι, αξ Εὲ σαοδαπηπιοάο πιοπῖι ΠΠΉ]ς, οὐἤτ5 σασαπηοη Πέ Ὁ 

ἸΡΗ͂ ἀερίτηιις, τλἀίοεβ γΕΓῸ [611 1πλ85 ΡαΓΕῸ5 ΟΙΓΟά Τρίαπι ποτίζοη.- 

ἘΠῚ Πηξ, πιηάς ΠηρΊΠ1 γεπτὶ δὰ ΠΟ5 ῥγιπηο ἔρίγαγς ντφοηΐαγ, ὅς ΠΌῚ 

πταοῖραα ΡΙράγιπ οαεΪ! ἀϊπιπῖο ἅς. Τὰ σα ομης ὉθΉε βθα67: 

ἄπ γαίθξ ας ἢ ἀἰχιῆδε σά φμάηι ρίασαηι, ( Ρίαρος φὮϊπα λ
ον 

γεῆίοϑ νυρὸ ΠΟΐΔΠΓΙΡ ) τείρεθζῃ Οναοῖα;, ἀὰξ Ῥαΐγιας δυόζου!8, 

φιχοιησιε εἃ ἔπεγῖς, Ὁ πποτέρε γεγο ἀϊόεγε νἱἀθέιτ, ἡποα ριο- 

Ῥης Πρηϊβολί πέγίης, απο 6 ΔΗ ΟΠ ΠΠπΐ φὰ ἄπο νοηζουπηη ῬΟΠΕΓΔ, 

Βοτγοαίες ὃς Αὐῖγαίεβ, γε μαθος ὉΠΊΠΕ5 τοάαςεγεηΐ : φιοὰ ΘΕΔΠ1 

ἴποᾶε οι ροῆε τοϊβδίαν Αὐητοίείες ΡΟΪΙ. Ὁ. 4. Τῶν πγϑνμά- 

σῶν λέγε) τὼ ἕ βόρεια» πὲ  νῦπα, τὰ δ᾽ ἄχλα τότων παρεκξα- 

σεῖς, έηεογηηι αἰ Βογεαίες Δίσμγιειν, αἰἱὲ ΑΗ γ αἰδς, τοίη: ὍθΥΟ 

)ωαάκηι αὖν μὴ ἀΐργεῇηοηος [ΜΉ 
; 

. ςς8. βούδόφον ἀμφ᾽ ᾿Ἐρύϑειαν 1 Ὀς Πία Ετυτηΐα πα}ι5, τέ 

ΠοτιιπῚ Ιοοογιπα ἔΑθ.}15 (Ο15 σεἰο γι τη, γατῖα (ππί γεΐογαπι ἰξη- 

 ἐεπίία. Νοπημ!!! επίπι, ἃ φαθι5 οἱζ Ῥιοίεπισιιβ, ὑγορε ΔΕ δήξεται 

 χποπίεπι ολτα {ξαΐαυηξ 5 ΟἿἹ [δηζεΠΓ125 ποίοϊο δη ἢϊο ἔανεδλί Ὀιοηγ- 

5, ἀϊπι ΖΕ. ΠΙοραβ 6]115 ἱποοΐας ἔμοῖε, ὃς ἱπέγα ἐτεΐμηι (σας, ἐχ- 

ἕγα γεῖῸ ἴῃ ΟΟΕΔΠΟ Ατίδητίοο Ἐτγγιπίαπα ἀείογίθιε. ΑἸ ἐαπὶ τῇ Γὰ- 

᾿ Πέληϊα (Ἰαϊαπηῖ, τὸ Μεῖὰ 1. 3. (20. 6. [κι 1 Πεὲαη1α Εγγεβτα, {1472 

ἃ ΟΘογγοηο μαῤϊεαιαηι 4οΟΉ  1)Π|5 : αΠΆΤῆ οἴιαπι {εηζθητδηη γεοιέδηξ 

τούς ἃς φοίπης, Οοτηπιαηΐου γεγο {επίοπτία εἰς νεῖ (ὐἀ65 τρ- 

5, νεἰ 1π{α]διτ Αἰ ἴα. ΕΧΊραῸ (τεΐο αὖ εα ἀϊγεπιρίατη, φυᾶπὶ (σ4- 

αἶπη τηϊπογοηι γοοδέ ΡΠ ηΐα5, Ἐγγιπιδπλ νοζεγα πη απ. ἘἙδηάεηι 

ἀν Οαὐϊδας Ἐτγιμίατα (4υληλ Ἐτγτγδπη νου) [χαΐυτε 5011Π115 

ὉλΡ. 26. ἡ 4μ4 Οογγοπόηι βαθέξαε ρίμγίνιις τιοημ ΙΗ  ῥγούαγὶ 

φἰηγπταΐ - 4112 ΕἔἸΔ 1 ῬΠετεογάϊς ἰξηξεηείαπι [α1ΠῸ (πη 
ϑέγαθο 1.3. 

Ἐρύϑειαν ἢ) τὸ Τάδειρῳ ἔοιχα λέγειν ὃ Φδεχύδεης» ἐν ὃ τε αδεὶ τὸν Τη- 

φυύγί μυθόϑεσι, ΟἹ ΔΕΡΗΤ Οαάιϑης πογμοη Εγγερία ἐγιδη 6 Ρῥε- 

γεργάε:, ΟΠ] Μαθμίας ἀ Θεγγοῦ αἰ ΠΉσΉΉΣ, ΑἸϊουτπι νογο (εηΐεη- 

απ πιοχ Πιδ)πηρίε, φοὶ τηΠαίατη. ΔΠΑτ Πὰς ν]οϊπαπὶ ΕτΥΓΠ14ΠῚ 

[χείαπι ; ἔδλλοι αὶ τίω) παρφ(εὐλημλύίω πούτῃ νῆσον» πυρθμῷ «α- 

ἢαίῳ διηειρίομλμίω, Αἰ δο ἨΟΉΏΉΕ ἡμεοίασπμην τηζμίαρα Οφαῖϑης 

αὐ! αςεηεονηι, ἔγοιο πηΐις [4411 {6]εριξέαγι. Ἑογαπα ηυϊάεπη {εη- 

ἐπτϊα οαίειῖς ργοραϑ ον εἰξ, {αὶ ἘνγτΠίΔηῚ οἴγοα (ὐφάε5 {τατασηΐ. 

ἢ Ἐτγτηϊα ἐπιπὶ Θεγγοη 5 [εἄςῃηγ ΟπΊηῈ5 ΟἸΠῚ φαόξοτο ποίζγο οοη- 

Ττατπε ; ααοπὶ αυίάεπη οἶνο ΗΠ ραηϊαιη ἐρτῆς Τα Ἐπιι5, Ὁ. 44. 

δὰ δυζζοτε: 411| τηᾶρῃο οοπίεηίι αΠΊγπλδηΐ ; ἃς φαϊάετη οἴτοδ Τὰῦ- 

 ἐοβϊπάοπι τερίοηθηι, 485 ΒΑΓ Ηϊραπία εἰς, δέεπομοτιβ ἀραὰ 

διίγαδοπεπι ἷ.3. ϑεηθοᾷ ἴῃ Ἠξεγοαϊε ξυτεηΐο, 4ἱ (σεγγοηεπι Ῥαίζο- 

τοῖα Πιοτῖς Τ ἀξοΠῊ γοοας, απίαας, ἀγπηεηΐα 6]85 ραΐζα ἐα1ΠῈ «αἴπν- 

 Βιληΐ, ἴῃ (πὰ σε ρίθης Οδάος εἴϊατι Πές. Ηἰ5 εἴ14Π} ΕΝ 

᾿ δάάεῖς 
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140 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙυΘ. Ὁ 
αὐάοτε Ποδέ, χα], ἐεξς δέγαδοπε, (υμεχὴ τῇ Κώλσῃ Ταρτηοσίδς 
κέ διά φησι, γἡὺ ̓ Ερύϑειαν νῆσον υδωίμονών» Οαἰβ φαϊαοοηεθηιι, 
τ ἜρΊομθ71 Ταγἐε [1 θηι ὑοσαγὲ ἐγ σάϊε, ξ9. Ενγεῤέαηι τη μία ἔογέμα. 
φια 7, οἴγοα δαηάεπι Οαίρεη δάςβ δέϊατη {τδέπεηϑ, νἱήε τη γε. 4.50. 
Ἦιϊις δοςοάϊε φαοά Ησγοι15 Τ ΎΓΙ ἐχρεάτο δ (σαάε5 [μέζα εἰ : νἱπὶ 
ἄς νετί: 454. ποῃ νιἀεέιγ νετοὸ ἰοηρίας ἴῃ ΔΕΪΔη ΓΟ. ΠῚ τάγε ργῸ-᾿ 
διοίϊις, οὐΠῚ οἴγοα πᾶ Ιοσα σΟἰΠΠηηα5 {πᾶ5, ἐΔΠ  18Π1Ὶ 1ΕΙΠ ον 5 (α΄ 
τείας, ὃς οΥδ 5 ἐογπηίηοβ, {παξα 8 ἀϊοδέιιν, ὅς αἱίγα (σδήος ὠξεύτον. 
ἄλα, νεΐεγοβ (εηΠΠῈ (ἄοπες ῬΗσεηΐςαπι οοίοπὶ ἃ (σα !ρπ5 ργοίε 
ΑἸαπέσιη ππᾶγε ἰδηάειτ) ἀρευπεγηὉ) εχ ΡΙπάαγο ἴῃ Νεπηεῖ5 σης 
ἥεί. Οσειτίε Ῥῃαπιςος (τος Εγυ Πα οοσυραῆς, ὅς ποπηθη ΠΠυ ἃ. 
τηά!ά1Πε, χιοά Τρ αὖ Ἐγγίπγαο ταν] οὐ! εἤξηξ, ῬΠηΠ|5 ὅς 5011-. 
Ὧὰς5 αἢπγπγαηΐ } τη (σδά!θι5 ὃς Βαέϊςα οοηίεάεγαηξ, «Ὁ Ἡεγοιΐε 110 
ἜγΓΙΟ 481 (σεγγοποπ ᾿ηξεγοιη εο ἀθάπ(] 5 ΠΕΠῈΒ δος Ὁ]1Δ1 Γπῇ-᾿ 
ΓΔ 85. ῬατίεπΊ, ποάπιτι [ηΠη]π Δ] παπὶ Ιοησε ᾿πά6 δα Μευάιθηι, 
Βίορε Διϊαηΐξεπι πχοηΐεπι Πέίδπη, σοϊοη115 Οσοαραίθ, αὖ μη ζουιοῖβ. 
τηδπιογδίαγ, Ὑαηάεῃῃ ἀπ ξτεῖς νει Ὁῖ5 οἶγοα (σδάες ποη ἰαπέμπη ϑίγατ, 
Βο Εὐγτπίδη ἐταέυτξ, νεγαπη ὅς ΡΙογίαια 4Π1 Οτῶοὶ, τξ δίερμαπαβ,, 
ἩΜδτοιδηι5 Ἡεγδοϊθοία, ὅς εχ ἀπε υηηηῖ5 ἙΡἤοιτ ὃς ΡΠΠΠΙ ες. 
ἃ ΡΙΊη1Ο οἰξαξι, ἘΦ ΓΙ ΔΈΙΠΙς δείαισι ϑοίπις τρία (σδάες, Ῥ]Πη15 γεγο, 
(ὐδάϊηι αἰέεγαπι, φυδιτὶ ΠΝ Πογεη νοσαί, ἘγυτΠ.πὶ εἴδη ἀϊέζαπ 
ΔΒΓ Δηΐ : φαδηΊν!5 ἢσ ἀπ ρΠσοπῚ ΕΥγτθιαπι {παέπεης (ΔΙ [ογαΠΊ 481- 
ἄεπι ἢϊς, 1η ΓιΠέδηϊα γεγο αἰ ἔθγδπγ) ἀπ Ιραξ πέτα ἐάγαπη (ΘΕΓΎ ΟΠ 5 
(εὰες ἔπεγις. δε ἴῃ δεὸ εὐγανῖς ΡΠηϊπ5, φαοά οαπὶ ἀρ σεαὶ ἀε Ἐιγ- 
{143 Πέι οριηϊοηδηι φοσορεῦῖξ (αἰξενδηι ἃ (σύσοῖβ, ἃ ΜεῖΑ αἰξευαπ}) 
τη4ε ἄτι5 Ετγίῃϊας σοῃίπ!εποῦξ : φαοά ἢ τοΐ ΕγγΓΠ145 σοη ΕἸ ΙΑ Πηι15, 
ηποΐ Πέμ5 ἀϊνεγίος εἰ ναι δαζζοτες Αι σηδηΐξ, πξ Παδιζαΐογεπι (σ6- 
ΤΥΟΠΕΠΊ, 1ΐᾳ ᾿Ἰρίατην ἘτυτΠΙδηγ, ἘΙΡΙΙσεσὶ δαξ εἴα φαδάτρ ΠΟΘ τη, 
ἕλοετε ορογίεγεξ : σοηίθέξιμι γεγο οἰ εχ ἀγριπιθης!5 ἔαρτγα 4|1Δ4{15 
ὥς νεΐεγιυ Ῥ᾽ ΕΣ ΠΊΟΓΠ} {δηξθ με 4 ( 4αθιι5 ΥἹΧ 411 απ Ῥέοϊθ- 
πλδυις ὃς Μεῖΐδ πλαηιίεῖϊο δαἀνεγίαπξινγ, τρί ΠΌῚ ᾿ηνίσεπη σοηΐγαγη), 
οἴτοα (αάες Ἐγυίῃίαπι Πέσπα : τείζαξ γεγο αἰΐεγαπι ἀπ, 4η 6 
τρίᾳ (σδάϊαπι η[14 Πιεγιξ, 40 4114 εἰ νσῖηα. Ῥυόγεηῖ σαϊήθπη [επτ' 
τεηξ4πὶ Δι ρΙεὐζιεαν ῬΒαγεογάοβ, αξ δέγαθοηι νηαπη, ὅς 50 11ΠῈ5; 
ῬΠΗΙΠ ἀπςῖ5 [1 ἤσηδ ἀείεγεης : αιια᾽ επίπὶ 116 ἀδ ἀπαῦιις (Δα 15 
φγοίεγε, ἢϊς σοηξιδ 1 πάη ἱπί]ΔΠ0 σοηρετῖε : ΡΟ ογῖου γοιῸ 
{εηζοηξια οἰ απο Π} {πῆγα ρῚ 5 σοπηργοθαΐαγ, Ἐδῃ δηϊπ (αἕ ἴα- 
σδαπι ΡΠΠΙαΠῚ ὃς δέγα οπεπ, 401 ᾿πΐεν ἤδης ὅς 4]14πὰ ΟρΡΙΠΙΟΠΕΠῚ 
Δ Ιραηΐ ) φιρ  ὐξιξαν Μαγοίαηις Ηεγδοϊοοία, αὶ ἀε ΕτΥΓΠΙΔ ἃΠ- 
ἴοα Ιοχαμέις, πλοχ {δ 616. 

Ταύτης (ωἰεγίύς ὄδι νῆσίΘ- ἐοτη 
Γάδειρα» 
Ῥγορὸ βάῆς 6{} Ἰη{πμίᾳ μἰεῖρηα Οαάθς; 

ὅς ϑέερῆδηιις, οἰ ᾿Αφρφο)σιοὶς, ἢ πρότερον ᾿Ἐρύϑειώ, μέ] αξὺὶ Ἴζη- 
οἰας ἡ Ταϑδείσον, “ρῥγυάηβας, σέ ργτης ΕΥΕΡΙα, τη Υ ΗΠ βρη: 4͵ 
ὃ σάάος ταταϊέυγ : σα ὃς Ἑρβου ὃς ῬΠΏΙΠΙΔΙ5. (εηξεπέία ἢπξ, 
ἐεζε ΡΙΙηΙΟ ; ̓π)ὸ ὅς Τιμο ὃς 8116ηἱ, ἢ ἐλάθῃι Ετγτῃϊα ὅς ΑΕΒ 
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᾿ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΙ5. 
{145 Γιοεέ, φιοά πο πιοᾶο ϑέερῃδπι!8, γε ΠΊ ὃς Ῥ]Ιηΐ115 αβηγηηϑς, 

ἀε Οδδε πηποτε, αιδηη νοςσαῖ, ἤδο παθεΐ, ζγοσαέην αὖ Ερῥογο 
5 ΡΣ 46 Ἐγνγεῖα, ἃ Τίνρισο ξ5. δ1ἰθμο Αρῥγοά ας, αὖ 1η4}-- 

σομ! Ἵτμοη. Ἠαῖς εἰίλτη ἐξηϊοπέϊα ἔανεῖ τὸ οὔ ὅ]ον, Ῥαίοιιογιιπη 
δ᾽ ργϑ  απέῖα, ηιιδη πγεπηογαῖ ϑίγαθο, ( 59 ἀϊεγιπη ἰραῖο ριηραε- 
Ἰη6 ΠιβΌσαγΙ 101 ῥεοογα ἁβηγμηδης, Π1Π (ληρι5 ἀεἰγδηδίαγ) 414- 
[ἐπὶ 1ῃ Εγγίμῖα, δ᾽ (σεζγοη (41 ὅς (Θέγγοηδϑ ἀϊοϊζαν ) ἀγηηθηΐα 
ραν ΠΠῈ ἐδγέιγ, ἐπὶ ΔὉ 411|5 ργοάϊξαπη, ἔππη ἃ ὈΙΟΩΥ ΠΟ ἢὶς Ιηπυ ταν 
ἔπ βοοϊδόφον νοςαί. δεὰ Παῖς [εηξεηξῖα μος οδίταί, φιοά Ῥίο- 
[ἐπ 115 ὃς Με[Δ (οα]ι5 ραΐγια Με] Ι4τῖὰ ἔα, Βαρίιοδ ορριάϊιπ, ᾿ρίο 
οἴζα, 1. 2. ς, ὅ. ) ΠΌ]Π]Ατη 151 Ιοοὶ ᾿πίῸ]4πὸ ργαίεν (σδάες ποπιπεπξς: 
ΠΘΠῈ6 Δ114π| Ποάϊς Ἔχίαγο Οὐέε 15 Ἀβπγπιεῖ, ργαῖεγ ἰσορα πὶ Ἔχῖ- 
σαση} 4πεηι ϑδηζεϊ Ῥείγι γοσαηΐ, 4αϊ νἱάδέιν (σορυΐιι5 15 εἴα ομΣ 
πηροίαιπι εἴθ (σεγγοη!ῖς πποπιιπηεηΐαπη ἐείζαίαν Νί6]Α 1.3. σαρ.1- 
[εὐ πο ροΐείξ εξ βοοοφίθ- Ἐρύϑεια» ΟΌΪ δγπιοπῖα ἔπα ρᾶνηε 
ξεγέιγ. Ὑιάδηξαυν ρίξαν νεΐεγεβ ΠῚ ρεηιπία [.π|, αδ5 ἱπΐεν σλάες 

ὃς τα Πα ΗΙΠΡΔηΙας σοπεπεηΐεπΊ ΠΟάΙ6 ᾿ηζετ]θόζα εἰς ( ἐο ρίδπα 
τὰ φιεπ 111 ΕγτΠια τιϊδιιιηξ } ̓πΠι]4π| νοσδῆδ, ἤοιΐ 4115 ΟΠεῦ- 
[Ὁπο αὖ διιόζογε ποίϊγο ὅζ 1118 ᾿ηΐα]αΣ νοσδηΐιπ, αξ ἃ ΠΟΡῚ5 1 
γειῖ, 403. ὃς πιοάο 1ῃ νεγί, 550. 1 ἔα ἃ Οαίδιθομο 1ῃ δίγαθο- 
πε (6 ϑοοῃ ταῦτα ὅς 4115 ῬΓΟΠΊΟΠΟΓΙΙ5 δ1ξ ΡΘΕ Π[1115, ηοΐδἔιΠ). 

Ἔρηδης Ἐνγεμίδπα τηΐατὶ ΠΗΠῸ ἃ (σδά!θι5 ἀν ογίδτ), ΠΘ 116 0114 
ΔΙΙΔτ ἸΠΠΙ]Δτ Ῥγοόργῖα ἀϊόζαμπη οἰγοα δα ἰοσα γερεγιγεηΐ, [4860 4110] 
ἙνυτΠίατ φαορίν!ῃα, 

Ν. 559. ϑεδέες Αἰϑιοηῆες Μακροξίων δες ἰμύμονες 1 Μδοτο- 
ν1ο: ΞΕ ὔορες Εγυτῃῖαπὶ οσοπραης ρος (σευυοηἱβ τηογίεπη αἰυπηδέ, 
αος ἐμύμονας (4πο εριπεῖο “ΕΓΠΙορας εἴλ ογπαΐ ΗΟΠΊΕΓΙς 
Οὐ «΄.) ὃς ϑευφέας νοσαΐ, 41Ππάθης τὰ εα δ ἀε Μσγοθιογιπὶ 
ΖΕ τἰποραπι 7 {{ππ||4 ἐεγαπέαγ, ἰογίδῇξ εβξιαπ δὰ ρα !ο γιτυάϊποπι (8- 
Ὁ011ς ργοατέδη, ἴῃ νους ϑεσσδέες, ἃ ϑεοειεέες ςοηϊγαζξα. ΜΜδογοῦ: 
1 1εΐαγν σοἰηγΣ, αγη4ηὲ φφηέαἑ θη, ῥἰΉΥ γΔμ7. ταίοης γούογε, 
)γαοῖρηα ἀεσθηΐ ῥηἰοῥυτεμαίιγιθ. ΒΟ ]1η. σΔΡ.33. 56 ΜδογοῦϊοΚ Βοί- 
(6 ΖΕ τῖοραβ τη Οὐεηΐ4}1 ΖΕΤΠΙΟρΙ3 ραγίδ οἴγοα Μείόδη ἰοσαῖ 5011" 
Πι5 ; 48 εἴαπι Μεῖα ἐξηΐεηζία εἰξ, 1.3. σαρ. 1. ὅς ῬΙΠΠΠ, ΠΌ. ό. 
ὅλῃ. 30. Ἐξ ἤς ἀϊέϊος οεηίες Με]α, φηοά υἱέας [ῥαεῖμη ἀ17)}1 6 
γε Ζιια»: γος ἰοησίμς ἀ54ηξ : ηποὰ ἀς Δηπὶ5 140 ῬΠΉΙτ5 ἰηΐεγργε- 
᾿ἔλέιγ. Ὀιοηγ 5 γεγο πο Οὐεηζαϊαπι, (εξ Ἡοίρεγϊογιπὶ ΡΟΣ 13 
᾿ ΖΕ τΠϊοραπι ρατίεπι ΜΔογοῦϊο5 ἴδοςτο νἹἀδίαν, ααος χυϊάοπὶ "ἘτΥ- 
ἘΠιαηῚ τορι {8 τοί: Μαγςίδηιβ, εαπὶ αἰ γπΊλης Πρφσεταπσφοίες Δ ϑι- 
ὅπα; οἰκιςοὶς ἔχειν, Οςοϊάμος “ΈΣῥίορες Ἰποοίας βάδεγο. Ῥτοοι ντις 
ἡ! ἄδην Πα ογοάεγο τη 1Π{|11Ππ| 1η οχίγεπιο Οὐοϊάεηξε ροπἴαπι Ἦε- 
[ρεγίος ΖΕ (ορεβ ποη ἰοησε 1π4ε ἀερεηΐεβ, χιάτ Οτιςπίαίοβ λη- 
ἴο ἰογγαγιιη ἐρδίο ἀπ71|ἴο5, δος ΠΊΔΓΙ ν]οἴποβ, ἀὰξ Πανιραθα ῬεγΙ- 
ἴος, ρεγνοημθ. δ64 νεγι 1 ΠἸπηητη εἰς ῬΠσσηῖσος πος ἑατῆςδ, πος 
Πὶ [Δ] τορος νοοαηξ. Ἐος ἴαπι (σμἀες φυλπὶ νϊοῖπα ἰοτὰ ἔε- 
οἰμς (δι Εσγεπίληι 1τατιθηάαπι τηοάο Ὀγοδτιιπι ἢ οχ ϑίγοθοε 

ἃς αἰτς 

ΨεΓΙ ΠΗ. νοο εἰς Ῥιοϊεπισιπι ὃς Μεΐατη, φαοά ἃ νεΐευθι5 4ο- " 
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δ. 11 δ τὰ 

ἈΤΡΗΝ ὲ 

παν ἐὐδδὰ 
ἰδ Ὗ 

“Ξ"τ 

«ἢ 
ΟὈΟΜΜΕΒΝΤΑΒΈΕΙΓΙΙΒ. ἣν 

ὅς αἱ1|5 ςοηαξ : ἘὲῈ Εγγεηδεαιη ἀἸξάπη γείεγε Ρ]Ιηπι9, ψηομῖαηΣ ΤΥΌ 
711 ἀΡου]ρ 17,65 ΘΟΥ "Ὁ ογἐΐ αὖ ΕΥ̓ ΈΡΥάο γιαγὲ ἔδυ  ΦΉΣΗΥ : ϑοϊϊπηθο 
ΕξΔΠΊ,σαΡ.26. Ἴγγῖος ὰ γεύγο ῥγοίξξίος γμαγὲ Ἐγγεβργααρλ μοριμαῇ 
ΔΙΉγηηδέ. (ὐοὰ ἀε 5 ᾿πτεἰ Πραπάα πη (ατζ ἐογιπι ροίζεγ!5) ααΐ οὐπ’ 
Ἠεγου!ε Τυτῖο, οοἱοηΐας ἄπος, δὰ (ὐλάες ργοίβει, ἀβ αίιο νἷάε ἴῃ 
νεγί. 454. 41 φαίάεμι, (σεγγοης ἱπξεγίδόζο, ἤοῃ πηοᾶο ΑΥΠΊ ΠΕ 
ἐἼ15, νΕΓΙΠῚ ὃς τορίοπα εἰ Πιδαϊέα, αιδ ᾿πίαϊα Παδιία, ρο ΠΕ σαπξηΓ. 
(Ουοὰ ἢ Τ γε ἃ ΒσδγΟ ΠΊΑΓῚ ΟἸἸπῚ ργοίθι [απΐν αξ ποη τηοάο ἂ 
ἢ!5, νεγα ΠῚ ὃς δ Ἠεγοάοίο ὅς δέγαθδοης ῥγοάιίαν, ΖΕ Πορες δο 
νοσαγΕ ροξειαηΐ γείρεζει ργΙΠγαΣ Οὐ ρ Πἰ5 : ΠΑΠῚ ΔοσοΪδ5 ὉΠηΠ65 Μ6- 
ΓΙΟΊΔΠΙ Πηατ5, ΟΠ} 15 ρᾶγβ πιάτα ἈΠ θγιΠῚ λίο ἐεηαι ΖΕ Πορες ἃ ας 
Οοἷ5 ΔΠΈΙΠ5 νοσδέος Ραγθι15 ργοῦαί ϑέγαδο [10.3. 181 δος γοΓΌΣ 
Βαδεῖ: πὸ μεσημζεινὰ πείν]α Αἰϑιοπίαν κθλέϊδος πὶ πρὺς ὠκεανῷ, 
ἐ0:Ή7)1. ΜΟΥ] φημ ἐγαξξιε φα Οορραρηηε ΚΈΣΡΙΟρΙΑηλ υοοαγῖ, ἸὰΞ 
πὸ δ υ]πιο Οὐεηΐς αὐ Οσοϊδοπέεπγ, [πὸ πο πιοάο Αγ δία πη 
ὃς ἅ114 ἰοσᾷ πιαῦὶ Ἀπιῦτο νἱοῖπα, νεγιπιὶ ὃς Ῥῃσεηΐςεπι 1ρίαπη, ἀπᾶδ 
ΤυΙΠ ΠῚ (ὐφάϊππι ὅς Ἐτυ τα ἱποοῖδρ, πιῷ ΖΕ ΤΠ ορίας ποπηῖπε αηξὶ- 
αἱ φυϊάλιη σοιηργεπεηάεγαηξ, δὰ πιογ ἀϊοη4 114 οπηηΐα ΖΕ Πϊορία 
ΠοπΊεη, πὲ αὐ ΒοιθΑΠ4 ϑογίῃϊας ποπίθη δχίεπάθηξοβ : σαοά ἱππεῖ 
δίγαθο 1. τ. Εἰσὶ 5) οἵ κἡ τίωδ ΑἸἰϑιοπίαν εἰς τίωυὐ καθ᾽ ἡμᾶς Φοινίκίω 

, 3 ΩΥ Ἀ 4.» Π "5 3τὴ Ω “ ᾿»ὔ [ 
εἰετοί σιν χἡ πὶ αὐεὶ πίω ᾿Ανδρομέσαν ἐν ᾿Ιόππῃ ( υμξίωϑ αὐ φασι 
δμ1: εἐ 47, 742 ΖΕ ῥίορίηι τ Ῥῥαηλοθη ποθ; ὉἹΟ1),4ηλ ἐγ ΦΉΣ Γδ 
χη, ὅδ 72 46 ““πάγογηθάα ΚΟΥΜΡΊΓΗΥ ἴηι ἼΟΡ}6 σομ 201} ἐγ ΦαΜΉ ᾽ 
Ῥυδιέλε φυϊάεπη δίγαθο ὃς ἐχ νεῦθῖ5 ἱρῆπ5 σοηίταῖ, 4ῃ γοζξε {επίδ- 
ΤΙΠΕ ἢ, 41 εα 485 Απάτοπηεας ΖΕ ΓΠΙθραπι τερβ Π|128 ἀοο  ἀΠΠῸ (6- 
ταπαν, τὴ ἴορρα Ὁσῃτριε αἰνηγδηΐ : Ἔτη ἕάσηεῃ [επέεπε τη ΠΟΠὶ 
τηοῦο Οτάοὶ σιάἀαπι νεΐεγεβ, τπξ ἃ δίγαθοπς Ἱπηπα τι, νΕΓΙΠῚ ὅς. 
ῬΙΠηΪπ5 11. 5. σα. 13. ὃς 31. 50ΠΠΠ|15 Παρ. 34. Μεῖα ΠΌ. 1. ΤΡ. 11. 
φὐτηπέαηξ. ἘΠ ἢϊς φιυάεπι σερἤθα ἵπ ἰορρε τεσηδίίδ δ ἹΠΟΟΙΚ 
ῬΓΟάϊ αἰπγπηαί, σης φαϊδυ ἀΔπῃ Ε]}5 ταὶ 4114{15, φαρά ὅς ἃ ϑέερῃας 
Ὧ0 ἐδ υὐῦρ. ἐγαάιξαν ; δαπάδηι ζασηεῃ ποΐμππγ εἰς ΖΕ ΤΠΙΟΡΙΩ Γερο, 
αὐ ἘΠΡΙΡΙ 46 ὅς πλ]Ε15 4115 γΟσΑΓῚ. Ἶ 

Ν. 5ό:. αὐτὰρ ὕπ᾽ ὥκρίω “Ἱρίαδ 1 Ἀφζξε ἤπης Ἰοσιπι παράφρᾷσ, 
ζει Ἐυ δίας, ὅτι χα' τίω) ἱριὰν ὥ κραν» τἰμδ χτὶ τος ἀφνειὸς Ιζη- 
ξας. (ἣν χἡ κάραν Ἑυὐρώπης ἄλλοι φασὶν ) αἱ Καοσεείδες εἰσὶ ἐεχᾶ, 
γῆσοι!, Ζηοα μι 4 8. ΔΟΥΤ7)λ ῥΥΟΥΟΡΊΕΟΥ 771, ΖΗ0Ἃ σΩΡΗΣ ΕΥΡΡΟΝΝ 
ζη2 Ὁοσδηξ, ἀρμά ἀὐυΐξος ΕΠ άηος Πεηι, τη(με ΟαΠΠοΥτα6ς 0: 
ἢκῸ [ἕριε, ϑίταθο τἀπηεη (αἱ οἔίαπγ ῬεέοΙομηδρι5 σοπίεη!!Ε) απ 
ἐειίἀας ᾿αχέα Νογατα ἕξι Αγέαθγιπη ργοιποηζογίαπη { συοᾶ ΡΠ ΠΟ 
εἰς σεϊαςσαπι) Ἰοοᾶῖ ; φιοά αιἰάεπι Οςοϊἀεηέα!ς ἩΠραηΐα ἰλῖαϑ ἃς 
ϑερζοπίνοησί! ἀπ τογπηίπαέ, οαπὶ ϑδογιπη ργοπιοηζ, Οὐοϊἀεπέαίςε [α- Υ 
τὰ5 ἃ Μεγιδοηα!! ἀϊγίπγαέ. Ηος ριοπιοπέογίαμη Μείδρ Ποῖος σάρξ 1 
Επτορα;, ἱείξε Ὀιοηγῆο, ἃ φαυ44πὶ νοσδέαν, ἔδη 4 18Π| ΕἸ85 ΡΠΠεὶ 
οἰρίυπι, ὃς Ἔχ ίτεπηας αὐ Οὐσρσαίπῃγ ΠΥ ὈΘΡΠΠῚ ΔΠΡΆΪΏ5, πηᾶς Ιοηρὲ ̓ 

ἰλΐεαυε αὦ Οτίαπι ὃς ϑεριεηϊτιίσπεπι ἐχίθηαϊέαγ, ΝΊΠΙ πηραπῖ, 
γεῖο ὈϊοηΥ Πα τὰ αὖ 4115 ἀΠδηξῖγε ἠδ ῬγοπιοηζΟΥ ΠΟΠΊΙΠ6, ΟἹ 
αὐνενίας ΟΑἸπτοτίἀλς λέστξ, σαὶ ἀδ ποι 0118 ἀδδδονον ᾿ 
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ἊΝ 
ἱ 

οτος ΟΟΜΜΒΝΤΑΒΙΙ5. 143 
Οεοἰδεπία!! ΗΠ Πραηΐα ἰδΐεγο {πηξ, {πη ΠΕ ἀριὰ νεΐογος 

ῥφρω Φ , ἀἄδο υΣ ῬΊ ηῖι5 ὅς ο)05 ΠΠηΐ5 50 Π1Πὰ5 ργοπηοηΐογιο ΟἹ !-- 
Πρροηεηῇ ἐα ἐπδυληξ, τᾶ ποη ηΠ Νετγῖο, ἔοι Οεἰςο, Ιοηρε 
ἀἰῆῆιτο, γεγο οοπνεηίαηί, τις δοροάϊε φιοὰ ΟΕἸΕοΙ (4αῖι5 ΟΔή1- 
ετίδες αὐγοτία (υἱδ ἃ Μεῖδ ρου ϑοηΐαγ ) 4111 ργορα ϑδογαπι ρτγο- 
ποηΐ: δὰ Απᾶτῃ Πυνίμππι, 4111 δὰ Νογίμπγ ργοπι. (4105 ἱπάς Νετῖ- 
πἰδς γοςαΐ ΡΠ πΐτς } ἃ Θεορταρῇῃῖς {τααπῖιγ, [(ὰ ϑέγαθο [1. 3. ἐς 
Τοτὶ , πϑειοικῦσι δ᾽ αὐτὴν Κελτικοὶ (υ[ϑυες ΔΩ ὠπὶ Αγά9 

χέα ἐρίῶνη. ῥαϑίεαηε Οοἰείοὶ οοσηάεῖ ΘΟΥΗΜῚ ΦΗΟΥΗΙΙ [45 «ἄ 
“ἤἔἶανη: ἰπο Μεῖλ ἂς οσοίάδιια Ηρα ογὰ ἔεγε δ ἢϊ5 δὰ 1Π 05 εχ - 
«επί, ἐούάνι, ἱπααϊί, Οοἰρί οἱ σοἰμη, 1.3. σᾶρ. 1. 

᾿ Υ͂. ς6ό3. Νήσες 9᾽ Ἑ σείσας, τόϑι χφοσιτέφφιο “ἠυέθλη 1 Ιποεῖο 
{ππὶ ἰδ η Ὀϊοηγἤυ5, ἀπιπῈ ἱη!]25 αι ἴληπι οτῖρο ἑασεοίδως Ὠϊς 

γολξ, Οαῇηζογι ας οαΐδεπη {ΠῚ 1π[115 οιπὶ Ηερογιάτθιις5 ναΐσο 
ἀϊέξῖς ποη {δπίοτῖς, φαΐρρε αυὶ ἴῃ Οὐδαηο Αἰἰδηξῖςο ὅς εχίγεπιο 
Οοείδεηίο (απ Πᾶ5 4114Π| 1145 Πία5 οἵα δοσορεγαί. Ηείρεγιἀδς (ρὰ- 
Πὰς {01}. ἃ χαΐδιι5 Ηεγοι 65 απγοα ΠΊΑΪΔ γρι{6 ΠηρΊταΓ.) 1η[145 1|-- 

ἃς ἢδὶ σορποπηίποβ τοπα Πς τοίεγε Μεῖλ [10..3. σὰρ. 11. 868 (αδι:- 
ς΄ Μη ΠΠ|2π ἀὲ ἨἩσεγουΐο φυσικῷ (δο]6 (ο1]. 4111 πΠοπγηης Ηδγοι]1ς οοἷο- 
 δαΐυγ, τοῖϊε Μδογοῦϊο ) διγθογιπ) {γἀθγιΠ ἑασερίων, πος οεἰξ τό- 
[βενὶ Δρράγ δ» 1 η7)1, ἜΧΟΥ (πο ἰπιοοπὶ γαριςηΐε, ἀούξιηπηγις5 ΝοΠ]- 
ὡς ἱπίεγργείδειγ ; Ιἀεοσια Ηοίρεγιππη 1ΠΠ2Γι1ΠῈ Πογίος ΔηΧῖΘ 61186- 

Γο ΠΙΠῚῚ ΟΡτ15 4Ο5. 411 [π᾿ 1Π{1}115 115, 411|1Π Μαιυγιέδηϊα, 2Π| ἴῃ 
᾿ Οὐτγεπαῖοα ἰαθυ]οίς ἰοραηΐ. Ηείρεγι 415 χυϊάεπη 1η{τ25 ποη ᾿πάδ 

ἀἰέξας (οἱ ςοπίϊαξ, φαοά Ηείρεγάϊιπι (δες Παδιΐας Πιδγιης, (δ 
φιοὰ ἴῃ υἱάπιο Οοοϊάεηΐς φάἀνετίις Ῥγοπιοηζογ! πη ἑσπέρε χέρας 
ἃ Ηείρεγῖος Ἐ τπίορες Πέα ππέ, παπὶ ὃς Ηείρεγιἀαϑ ᾿π|Ὁ]Δ5 101 1ο- 
᾿ οπί οἱ Ἠεϊρεγίάϊιπι Πουίος 4101 {τατυπηξ : (δ σὰπὶ ᾿ηίαα 1Ππ 

ἢ Πέι δάσο Αὐἰγα! υἱέγα ἐογίηδίαβ ὃς (Θουραάας ἃ (σεορταρῃ 5 1{4- 
τυληξιγ, ογαίς οἴϊεξ ὈΙΟΩΥ ΠῚ ἐγγοῦ ἢ σὰπη ΟλΠπιογἀϊθιι5 ΗΠ ΠρΔηΐαΣ 
φάνοτγῆς 1115 οοππιηάογεξ, Οὐποἄ ἢ ΕἸΠῚ δὉ Ἔγγοῦε Πθογαγ γε}, 
κεπίεπάμπι εἰπὶ ΟΔΠτογι ας, 1145 Πὶς ἀθέου δι:, ξσσεοζοδς ποη ἔλη- 

᾿ 62ΠῚ ργοργίο ποπηπο, (ει σοπηΠΊ1Π1, ἀρρε αγθ, 48 Οὐοϊάιια5, 
᾿ φυῖρρε αυκ ἰπ υἱάμηο Οσοϊάεηίο Πές. ΟΟυοά δἡ ΟαηΠτογίἀας νογο 
᾿ αἴτίηςς, οα νἱἀδηζαν ναίει θιι5 (σγϑθοῖς ἔπη (οἷα ποΐς : πόγδῃξ 

! ῬΗσσπίςες (λάϊδθιι5 ἀρεηΐος δὰ τρίος {ληηιπΠ) φἤδγγε οχ ᾿η{||5 
᾿ φυϊδυίάλιν ἴῃ Οὐδάπο ΡΟΙ 5 (4125 Ἰάθο Οαἤηίενίάαε., παρῇ δ84᾽»:- 

Υ169, ἀρρε ἀτιηῖ } γΕΓΕΠῚ Δ) Θαγ Πίμτα δὖὸ [15 σεϊαττιηΐ 
ϑλαϊξληϊ, ης 101 ποροιἀγοηζαγ, τεῖζε ϑίγδθοης, [10..2. ὅν (Ο]ὰς Η6- 
Ὀὐοίι5 ἐς [5 γετιπΊ ργοίεῆιι5 ἔπος, φαΐ υδὲ πε (δ ἰσίογαγο ἔὰ- 

 ζείυτ, ἨΔλς {1125 εὔϊξε 412» δ ΐγες γαρο νοοσληΐαγ, Οογηηθια γἱο- 
πῆρ, ἐζλτυϊς ἀοςἘ ΠπΊι15 Ολπηάεηι5,. Αἴ ποη Βυταπηΐζ νἱςίῃας, (οὰ 
ΜΠ ραπία: δἀνονίας 685 [ζαϊτιαπε νεΐογοβ, πεαμς δὰ Βογεαίς, {δὰ Οὐ- 

᾿ αἰάεηξαῖς ΗἰΠρΔηἰα: Ιοτὰ5 εα5 Ιοσαξ Ὁ ΙΟΩΥ ἤιι5, φαΐρρε αὶ αὰ Οὐδα- 
ΔΙ ϑερίεπευ ΠΑ] 15 [115 ἀοίουδεηας Πποη ἀηΐε γεγῖ, σός. ἀσοεαϊε, 
δὰ Πὰς ϑλοτο ργοπιοηίοτίο, χιοί τὲ Οσοείαη εἰς, αὐνογίας ἐ δέμ!ε, 
πᾶς ὃς ὑσυροίδας, Οὐοίάμα;, γοςαῖ, 7αχῖα Οὐροϊάεηταίς δξιατΣ 

᾿ Ημρδηῖς 



1λ4 , ΟΟΜΜΈΝΤΑΚΊΙΠΒ. 
ΗΠ ρδηῖδ ἰδέις5 (τες Πέα Βογεδίίοιθ, ὅς Νειῖο ργοιγηθηΐογίο μὲ 
Ῥίογε) ἃ Ῥίοϊεμηδο {παξπαπειγ, 481 ε5 ἐν τι δυτικῷ ὀχεανῶ, ἐ 
Ὁσοϊάμο Οοοαηο, Ἰοσαΐ, 15 νοῖῸ ΝΝΈΣΙΟ ρύοπη. ἃ Οδηΐαθγιοο (ψαΐ δι 
ΓΘΔ]15 ΟσεΔηΐ ρατ5 61} εχ εἰυίάεπι δηζεηξία αἰ εγπαϊηδέιν ς δἔαι 
ἰἀεπὶ εχ ἰοηριτιάϊπηε ὅς [Απεα ἀϊης χιδπη 115 τα] οἷαγε δ ποϊξαι 
Ἑδάεηι δὔδηι 6 νιἀείαν ῬΠΠΙ, ΘΟ Πηϊ, ὅς Μαῖα {εηξεηξία, “Οαι 
Ονεϊάμπ1 δαγιπὶ Πέιπι, ἀπιπὶ ἢῖς ἴῃ (οἰ οἷς εα5 {τδίαϊε, 1Π1 εχ δὰ 
νεγίο (ε δεῖς, ( ἤνε ἐο ποπηης (εἰ ΠΟΟΓῚ ΠῚ γερίο Ἱπέο ΠΠσαξαγ 
ἤνε (ΕΠ θενα ργόργιθ αἰέζα, πα τη τπθαϊξεγ απο! 5 εἰ δάἀνογίᾳ οἰ τὶ 
ῬΑΓΙ ΕΠΙΠῚ ΟἸΠῚ ΠΧ 14 ΘΑΓΏΠῚ ΓΕΡΊΟΠΠΠῚ ρατέε ἰφετάης ΠΗΙΠΘΝ 
πυϊίαν : ἃς Οεϊῦοος φαϊάθμη Οὐςοϊάμαηι Ητραηῖδ ἰδέιι5 (ἐμ 1Π8, 
ἘΠΌΠΊΠΠΊ δογ πὶ δα ϑερίδηε ΓΟ Πθ ΠῚ} τεσ ππ ἔΠΠ6 ΟΕ συ { 
ἸΝΟΓΙΌΠῚ ΡΓΟΠΊΟΠΕΟΓΙΠΙΠΊ,, ππργᾳ 1 νεγί. “61. οἴεηίπη. ἘΤΓΑΓΙΠΕΙ 
αυϊάεῃι ΠΙ ΟΠΊΠΕ8, ΠΙΠῚ15 ὈΓΟΡΙΊΖαας Ηπραηϊα Ολ ποτ ἀδς ἢ παζαος 
οηῆο, (ὐφάϊίαμος {παπηππι ὃ νΊοῖΠα αἰέθ ΠΠΠ{ ΟΡΙΠδΕϊ, οἰΠῚ ἐαΠΊ6 
ΠῈΠ|56 4165 τη[]5» ρτορὲ ΗΠρδηϊατη γερεγιηΐαῦ. ϑδηῖοῦ ἢαᾶς ἴπ 
ϑέγαθο Ὁ. 3. 41 εα5 Ιοησε αὖ Ἡπραηῖα ἀπἴαγε ᾿πάτσδέ, ποη ποι 
σπλαίας, 11 αἰξο Πέάς, {ζαϊταδηϑ, νεγαπαι ὃς [δξτπ5 πηαγὸ Ἰηξεν] ξαΓ 
ΔΠΠΓΠΊΔη5 πίε 645 ὃς ΗΠΠρδηΐδμη, τὴς δοιφργέσης εἰς τί δ Βρε]ανεκία 
Ζηαρλι “Ζμοά ἱμάς χά ΒυτεαΉΉ1αηὶ ρμογέσηοί. (πο ἢ ἀἠεθιία ἃ 
Ηιίραηιϊα ἀπ παπέϊα σοησεάαξαν, σαδα ἃ (σύδοῖς ῬΠσσηΙσε5 σοἰαΓ 
ΠῸΠ]12. (ππέ τπ{α]5 χαϊθι5 Πίις τξς χαξηγ Οαῇπξεγι 1 θις5 αἤρηα 
{πὶ ὈΙΟΩΥ ἤτ5 ὅδοῖο ρτοιποηΐουῖο δάνονίᾳ 8 Πταΐπεης, τὰ πὶ ῬίΟΪ 
τ δοι15 τη Οὐοϊάμο Οσεαηο ἰοσδηβ8, ΑΙΠΖῸΕ Πιρτγὰ οἸ(Δ1, ϑίγαθοπΕ δὰ 
οσερίο (φυῖθιις ὃς Ὀιοάογιπι αἀάεγε Ποοΐ, 4] φροκάμδῦας τῆς ἼΘΙ 
εἶα ἐν πιὸ ὠκεανῷ, {ππ| Ἡϊραηδα φάνου(ο 171 Οὐσϑάγιο σοηἊ τας 
ΠΊΕ 115. Ι1Δ1ΠῚ 1Π|1}}15 1Π|Φ οοηνθηϊδέ {8 Πούάϊα ΑΖοτῦβ, ὃς ἐρεοίαι 
τεῦ Οτοάμα, Ποὺ ῃδ ἃ ῬΙΟΠΥ ΠΟ ἐσσφοίεες, ποπηπαηίαγ. ΝΠ 
ΤῺ5 ΘΕΙΔΠῚ 1Π ἈΓΡΌΠΠΘΩΪΕΙΠῚ ΔΕΓΙΡῚ Ροζειξ : οαπὶ εηϊῃ ΟαἤΊζει 
ἄξοεπι ΑὉ ἈΠΕ Ζι5 ομπηῖδιις {ταταδηΐζαγ, {πηξ εἴδη ΑΖοτΓαβ ΟἸΓΟΙΕ 
“εοεπ, 1ηΠ1155 ππεῃογ Α1165 ; 51{ΠΠΠ26 διε ΠῚ ΠπΠεΓ ΟΠ ΠΊΠηο {ὉΠ 
ἰεὰ εχιρια, ὃς ἰσορα]! ροΐπ5 χα 1ηΠἴ35, τὰ ΟΠ τοΡ ἀπ [ΑΠΠ 
ΠΕαιαηπαπὶ γείροηάοαπί, (Λποὰ {1 τη ΑΖοΥθι5 {ἴάπη1 νεπδϑ δ 
«τ οἰπὶ {πΠ|6, σοιπρετιδέιν, τὸ5 οοηξεόζα εἰς : πραια ἐπ ΠῚ Ὁ 
ἀμ Ππ16 εἰς, εο ῬΠαπίοες ἃ (ὐδάϊδι5, σααθ δο 1η σεέγηξη ἃς Δ] 
Ἰοηρίπαιᾶ5 1η[ 5, πανιραῆδθ. (υοά ἢ Πμ1185 1ῃ 115 “τἀ ΠΏ] ΨΕῖ 
ἀπδιζαγ! ροΐεξ 4η διιόξογεβ 1Π1 πο δγγαγιηΐ, ὅς (οἱτ5 ϑέγαθο γε 
ΦΑΓῚ ἸΠΟΠΠΑΓΙΟΠΟΙΠῚ ἀρηονοῦξ, 411 αἰτο φιαῇ σαο, «ἡ ΒΟΙδ 
01}. αὖ Αὐταθγογιπι ρογέι, ΟαΠτου 428 ἰοοαξ ; Αἱ καὶ Κα ετθεῖ 
εἰέχα κὲ εἰσὶ» κεϊγ]αι δ᾽ ἐγγὺς ὠλλήλων ποὺς ἄρκ])ον ὑπὸ 4 ΔΙ". 
τίξρων λιμβῦ!9- πελαγία. Οαβιεογτάδς {π21: ἀθοθηι 5. δ ῥγδ 
7πμὸ «ἡ (6 τηυἹοοηι {πὶ φαὶ δ ρεθηεγἱονοηῖ α΄ ΑὙΕΑΡΥΟΥΉΙ ῬΟΥ͂Σ 
“ἴα (μι. Ἡκχς χαάθηι νερδὰ αὸ Η Πρδηϊα νενπς Βυμ πη ΑΠῚ 
σοπίτμεγα νιἀθηΐαν, ποαπξ νου 15 ἔπργὰ οἰζατ15 Πέ Βυι δηηϊα αἱ 
ἨΙΠραηΐδΣ ΡΥΌρΙοΓῈ Ἰοσδηξι : ἴῃ πο ὑγαζει Υἱχ Αἰτα Ἰη[ιΐα5 δι 
ΘΗΠΏΣ ΓΘρογπηξιγ, 4185 {2Πη1 γεπα8 Παδεηΐ, τείϊε Οαπιάεπο: 
Βυϊέδηπί8» ὍΛ 60 ΥἹΟΙ͂Πα5 ἘΠ δ νεΐογες στρ χοῖ, Ρῃοσηϊοῖθιι9 14 οοἰλπέιδι 



ΨΨ 
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ΟοΜ ΜΕΝΤΑΑΚΙι 6. 14 
τᾶτο ροίεγδηΐ, Αηζίαι5 αὐ!άεηγ Οταοῖβ ποΐιπι [πῈ !1η Βγ- 

ταπηϊὰ ἐϊαπηὶ ἐοαϊπα5 δαϊΠδ, ὃς ἰζαπηιιπὶ Ἰηάς ρεῦ (σΑΠΠἸΑπὶ τέγγοῆ τὶ 
ζίπεγο ΝγθοηεπΊ, εἐχίπας γεῸ ἴῃ 8123 Γερίδηεβ ἘΧΡΟΓΙΑΡΙ (ΟΠἔὰπη, 

αἴοχ Ὀίοάοτο "δ. 5. οοηίϊαξϊ, ηείοίογιηξ γεγο Ῥδεηιςεθ ( (αϊ (Ο[ ἢ 
Οὐροληυμη Αἰἰδητίσαπη, {ταππὶ ρεξεηάί σφυία, παν! ρατίοπες ἱπ|{|- 

1 εχ ολάειη, δι νἹΟΙΠΙ5 1η{Ὁ}18 {λῆπιπι ες δ, 44 Π1- 
ἰά Πξτὶ ροτιογῖς. δ πανϊραίίοης δὰ Οαἤπίογιἀεβ δίγαθο 115. .2. 

Ἰεότερον ἐς ἂν Φοίνικες μόνοι τίωδ ξμιηνείαν ἔσξλλον ταὐτίω ἐμ, δα 
αϑδείρων, κρύγηοντες ὥπασι Τὸν πλούν᾽ Ργήμο χηξάειι (01 ΡΡά: 
ἰρὸς δ0 πόροί:αγηηι ρει εναηὲ ὁ Οαάιης, παυῖρ ΑΕ ἸΟΗΘΉΣ Ζ{Ἐηι 
οἱ ςείαηεο:. Ἐϊ τοίεγέ Ἰάεπι ϑέγαθο πδιοίθγαπη φασηδαπη ῬΠσ:- 

πἰσεπὴ πιδί 16 ἡανὶπη ἴῃ ναάδ {ΠΠ 4 εγς, φαδπη πεσοζιατοπεπὴ Π ΑΓ 
᾿Βοιηδηϊς Δρεῦῖτο, ΝΙΒΙ πηγαπΊ Ἰριταγ, Ἰρηογδία σγζοος πλπι 

γἱοίπα Βυϊτηηΐα Οαἤπιογιάες πιεγίης. Ῥοίεγαξ αυϊδοπὴ ᾿ρίᾳ Οούπα- 
0, {ἴδηηὶ ξεγδο Πιπηα ΒγΙτάπηΐα; γορίο, ΘΠῚ ῬοηΙπίι14 ΠΕ, ῥγὸ 1η- 
(α]ὰ ΒΑ εν (αυοά ἔχρε ἢΐ, νἱάε ἴῃ γεγί. 550.) ὅς ΟΠ ἀἴθιις δη.- 

ΠΕΙΠΊεγατῖ, Οὐ} εἰ ργοχίπηδ Ππί 1η{0}125 5111π26. Νοη ΠηΪπι5 4αΐ- 
 ἀεπὶ ργοθαθις εἴτ, φυοά (ςηξῖξ ΟΥΐεϊ115, Βυιἐδηπίαβ τρίας Ολἤπίε- 
 ἤάλα (αἱ, αἴ τονογὰ εχ 1115 ῬΠοσηῖοαβ {τἀππι Ἔχροτγίαγιης, Πσδξ 
ἐχ {π|{]15 φυϊδιυίάαιηι Οὐοϊάιι5, αὐ σταοῖς Τπγροπειεπέ, {6 1Ππᾶ ἐξ 
ἕξις δηρετεηΐ, σιδπὶ 51:Π|πὸφ ἰσορι]ος Οαήπίογ 45 (οἷ25. ΕΠ. 
 λης Οτἴε!" ὃς Δ]Ιοτιπ Παογιιηάδπη σοη)εόξαγαιτι ρΙ αγίπταπη οοη- 
ἤππηδ ατιοὰ Δριυὰ οἰαγ πὶ Βοοπαγέιπι ( 81 ΠαΙς ορίπίοηι 1Π1- 
οΡεπίε ἔσνεϊ) ροιϊαιδπη Πα Ὸ σΟΠ)ΠΊΕΠΕΔΕΙ5 {ΠΠῚ, ΓΟΡΕΓῚ : 15 δηἰπ| δ 
Ῥ ἰσαπη Πηριιδηη ΠΟΙΊΙη18 ΒυΙτΔΠηΐ55, (ει Βρε]ανικῦ Φ, (ἢς εηίπι 
ἃ ϑίγαθοης, ὃς ἴῃ Πῦτο ἀξ πγυηάο, φρρεϊϊδίαγ) ογισίηθπι ἐδξεγέ. 
ΠΙΙ5 ἀϊέξαιη οεηίεέ 3 ΣΣ ΓΩΥ ῥαγαι-αηασ, χυδί φσγΉ ἢ ἐ6γ- 

"471, {ξ4)1η1, [δ ρὲ μγηὔὴ, ΚΟΥ ΑΟΟΠῚ : 5.01 εηΐπὶ ἐκ Ἴ2 ὑαγα, ἃς τπ' 
ἱπλπς ΤΥ ῥάγάι, εἰς ρον, 2} σηαῦ, νετο Ἠεθγαοῖς (} 4ρρτη 

ἴδει ρέμρηδιγη. Ἑοάεπη ρίζαν (εηπ Βγϊξαπηΐς ἀϊόξα (Ὡρρε[Παττοπε 
ὰ Ῥῇατηίθιπι Πηρι4) 4ὰο ὃς σταοά νοῦς Καοσιχεοίδες᾽ ΟΑ[Π εΥ1-: 
Ἷ γι ἄἴξία ἃ ΟΥαοῖ ἃ ξευείἑέαεο ρίπρηδέ, ῬΊιη, [0. 4. σὰρ. 22. (4η- 

(ΟἹ. φυοά Ρ] απ Ὁ ΓΓρεοίε8 μα σεραζαγ, Ῥοίξεγίογεβ γεγο Οταοὶ ὃς 
Ἀσοπηδηϊ, σμΠῚ ᾿η(1}115 685 1ρ6] [{Ἐγάγεηξ, πὶ Βγιδηηΐσαβ, ποηηηα 
ἃ ῬΠοκηΪοΙθι15 οἶτπι ἱπηροπίο,, νοσδΐαβ, ἱρπογαγαηΐς οαΐάθπυ Δ ΠΕ 
Ἔ Καοω τείας Οταοὶ ἀπέ 1 γοσαγιπέ, [ο]4 πδηπὶ ἔλιπα ᾿ορηϊ- 

28, Ππι γεγο Ἰρῃοίο. 
᾿Ψ,. ς66. Διοσαὶ νᾶσθι ἔασι Βρε} αν δε; Ἵ Οὐ ἱπίαϊα ἢα ποτα 
425 Ἀοηι ΟἰτΠ15 ἀν ετίαϑβ εἰἴδ σαι δαίζογε ποίῖγο δϑπγπγαῖ. 5γλ- 

118. 4.) Βρέ]αρίξες, ὃς Γιλτιπὶς Βγτε αν ἀϊέϊα [αθεϊπε, δηχῖε 
ὉΠΕ|5 ἀπ πτπὶ εἰἴ, Μαχίπλε χαϊάεπη Ἰηνδί υἱὲ εογυπὶ [δηΐθη- 

᾿ (οἱ ἃ Βγιΐο ηείςϊο 4ῃο, (δ᾽ ζἔπεα, ὑξ ἡοϊαπξ, οσίαπάο,, (δ 
ηπξηυατὴ ρα ἈοἰπαΠοΚ ϑοιρίογες τηεηξίο ἢ :) αιίεπι οοἷο- 
δας ἀμχης ἐογιηξ, πο η15 Ογσίπθι δοσογίιηξ. 86 εὰ 

᾿ὀἤηηΐα α85 ἂς {0 ἐεγυιπίαν, τησάείζε, δὰ {ο]146, σον οι ἀρ (. 
, δπγα5, ὃς ἂς ρΑΓΠΔ (πιὰ ὀρειπηε τηεγίτας, Ὁδγηάεῃς, οααιτδ 11 παπὸ 
ἐπα διηδιοας οὐούτούαητ, οὐ Ποηηίπωπι οἵἵο [πο αδαϊοηξπιπν κ 9 
᾿ 

» 
Υ 
᾿ 
» 

υ 

Σξῃ τσ, 
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τιρηΐ. Νος ἰρίξαιν, πλ1Π8 ταπι 118 (ιθυ]οία ποπηϊηΐς οτἱρίπε, φυλτα, 
Δ1115. ΔΙΙοσιπι σοπήδίϊξυτις ( 4126 δ εοάεμῃ Οαπηάθπο τείεππξαν ' 
ὨΕΩῈΕ Ἔπημπξ15 Παυθι15 Ρίδοο γα ροῆπηξ } ̓ρῆτι5 Οδηιάεπὶ {επίεηξιο, 
τὰ γου ΠηΊ]οπι σρηίεηγαβ, {αὶ ἃ ΒΥ] (πο δηξίσιια Βυϊξαπηοτ, 
τὰπι Πηρια, εοάςπι είϊε, ῥΖξ:05 ῃοΐφε) Βγζίογηρι ποιήδη : ἱπάδὸ 

γεῖο, δ αϊέα ἐεγγηϊπαίίοης 2 4924, τεριοηϊδι8 Πα, τ 1η ΜΖΉΤΙ | 

ἐαμΐά, 1. πη14, “4 2μ:Ε4Ή14, Βρετανίας, ίειι ΒγΖεΔΉ24, ποπΊθῃ. 

ἀεάιςοίς. Βυϊζδηπος δηϊπι ψεΐεγεβ σούρογα ΡΙηΧ δ ὃ Οαίαε ἢ 

Οοπηθηΐξ. Μεῖδ ΠΌ..3. εᾶρ. 6. ὅς 4115 ποΐαπα : ὑπάς Αὐΐοηϊι8, 
Οκἰοαογῖς ταἰ5 ρεξίηγ ας ΒΥ ΕΔΊ)711ς. ἐ, 

Αἰφας Πίπο γείεγιπι Βυϊέαππουαμπη 1ῃ ΒΟΓΟΑΙΊ 1η{α85 ραγίε το σαῖς, 
( φιᾶ ἃ ἈοπΊαπο 7950 [θενὰ τεπηδηΐεγδηξ, ΠΘ 16 ΔΥΙΓΠΠΊ ππογέῖῃ,ς 

Ἔχπεγαηξ) ροϊ δ πτα]οῦ Ἰη Ὡ]85 ρατ5 ΒΟΠΊΔη 15 ἀπ 5 σοεγαί, Ράνς 
δου μ1 ὩΟΠΊΙΠΘ σομαπλ πη! ον ἀρρε! ἴδ ἱππξ, ἐς φαιδρὰ ΟἸδυά Ια ΠῺς 

πθς ἔα [ο ποριῖηθ ῬΖζβος Ἧ 
ἘΔ ΟΡ 2. Ὶ 

Μαχὶπις γογο αγεϊάθέ φαοά νἱν ργοξιπάς εὐαἀ! οηΐβ Βοοπαγέας πῆι 
Ρεγ ογαϊέ, αὶ ΒρετανικίωΣ ἀϊέζατη οεηΐεί ααδῇ ἽΝ "ΤΥ ῥαγδὲ- 
αηάς, ἀργη{}ριγιῖ, {ὅπ ῥίπγδὲ,, τ τηοάο ποίδέαπα : ἢς ῥπὶ 
{1Πδ οροτίεί Βρεταγικῆς σιλπλ ΒΥ ημογΗΉ2 αὐξ ΒΥΣΓομμη, ὃ 
ρυΐας εἰς Ρῥαηῖοος χαλπι ΡαηογΗι, ποπΊεη. λι88 1128 ΒΙέαΙ 
πῖοδβ δίς ποπηπαί ὈΙΟηΥ ἢ5, πηλ]ο Ὲ5 {ε|]. [Ὁ[45 πε ἸΟγΔη5 Οὐ 
τηϊπουίθας πὲ νεῶι, Μοπα, Οτοδήϊδιιβ, Ἐθυάιδιι5, αιιας Θαΐ 

ςφοτηπταηΐ πος ποπηΐης, ῬΠΠῖο ἐείτα, αὖ ἀπε αι Ππ015 σοτηργεπεπί 

{πηξ. Ἐκ ἀπλθι5 Πίος τηαϊου ἃ ΡΙπίο, 80! πο, δὲ 1115 Πρεοία ον 
Βυϊεαηγιΐαᾳ, ἃ Ῥίοϊεπιαο νεγο ὅς 1115 φυϊθυζάαπγ, ργϑίεγεπι γεῖθς 
Ὁ ΔΉ 4 ΠΠἸΠπῸ15 Θτσοῖβ, ρεοα ἴδει ποπγίης «Αἰ δέορ ἀϊόϊα εἴα: Α͂ 
ὑ10} ἐρ(ἃ ποῃιθη ἔμ1ε, σεηι ΒΥΣΕΦΉΉ].8 ΦΟΣΑ͂Υ ΕΉΣΗΥ ΟἹ2Π6:, Ρ]η 

18. 4. ρ. 16. Νοπίοη μος, πΠ ἃ (0115 [π|5 (σγοὶ ργοοιδεηηῇ 

Ὁ ὠἀλφὸν, φιοᾷ (σγξοῖ5, (είτε Εείζο, αἰϑηρι ἰοπδί, (υπάε δ "Ὁ 

Ταΐηᾷ νοχ δἰ μι, ὃς Αἰρίμηι πογλεη ἀδάιζζιπι ) ογέμτη απ 
τὸ νἱάδαις, φαοά Αἰ διοαπεῖδιι5 γαρίθι5 οοτοπεῖαν ( ρυδοῖρας ἃ 
εγὸ 110 χιοὰ (ΘΔ]Πάτα ἐρεζεαί, (σταποῖς ργϑρ οδίεγ!8 ραγΈ 18 οοβα 
ΠΪ 0) ἀπάς ἃς Βη απηϊ5. ἐεἴτε εοάεπῃ Οαπιάοηο, Γη Τῆδη, τὰ εξ 
ἐρίμία αἰὐα, ὃς αὐ ΟΥρίεο ἴῃ Αγροπαμέ, λόχοι χέρσί(", ΖΕΥ͂ 
αἰδίσαῃς, νοσαΐαῦ : ΟΠ ἕαπηεη νχ ἈΠ σα ἘχεπΊρ πὶ ἃ ῬγΟθᾶ 
Δἴίσθο αόζογε Θύσοο αβειτὶ ροῆτε, αο νοχ εἰλφὸς [πὴ  {εηΐα αἱ 

Ἰεόξινε. αἱαγραξιγ, φαδηηνῖ5 ρ΄ μγε5 (στα ΠΑ ΈΟἹ 14 αἰεγαηΐ, πε 

Τ᾿ απο φίϑης ἀδάποϊ ροῆτέ, οαπὶ ΑΠίοηῖς ποπιεῃ σγδοὶ αἰαγρατῖ 

ρυϊαίαιαην Β Θπιδηΐβ ἱπΠ114 Ἱπποΐμπεγιξ ; ργΟ ΘΑ Ὀ1Π115 ΤΉ ΪΠΙ ψιάεί 

Οτᾶοος Αἰδιοηὶς, υτὶ ὃς Βγίεδρρΐα. εχ Οληλάςηϊ [ἐπέεηξία, ὃς 167 

γ6:, πουῆδη δὴ ᾿πόίσϑηϊβ ἀοσεριῆθ. Μαᾶρηα {01}. δοοίία πηοηΐαπᾶδ,. 
Ῥᾶγ5 ( 08] οἵην ἔγῖνα Οαἰεθοηία Βουπαηίς ἐστί ρέοτγίδιις σεϊονταζα) εἴπ. 
ἉΓΩΠστα Δ ϑαΐρ νεῖ Αἰ ἀϑαιρ ἀἰοῖξαν, (πηάς δοοξίαπη αἰίαι! ἰδ. 

γη147 γοσδηΐ ) ηποά ποπΊεη τοΕ! ΟἾἸπη τηΐα]αο, δαΐ ΠΙᾺ ΔΊΟΥῚ 6815 Ραϊπςς 

εἴ, σοιιπγιης [16 ργοῦΔ 116 εἴς, {εὰ 1 ἩΠΓΕΓΙΟΓΕ ζαπέ ΠῚ Ραγίετοτ 

τεπίπη1, ροϊτααῃ οἰζοτίον ρατρ Ἀοπηδηῖς ραγιέ, ααιθὰϑ ἃ ΡΗΡΗ. 
ΔρΡΡαΐπ, 

, 

᾿ »»"- 
«Ὁ 
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Δ ρρΩΪΠι ᾿απυ Πατίας Βη απηῖσ ποιπεη, (ἤοαξ ΝουΕπατδτῖα πόπθη 
᾿ς δίπη ἰαΐδ δχέοπίαπι, παπο ἴῃ Ἔχίσιιπη Πραξ ΠῚ. οοπίγδοξιιη} : ) εχ 

 ψορᾶ γεῖὸ {Π4 ργοοίίγε ἥτε ποπίεη ᾿Αλξίων ἔλσογε. Τη{{]4 τηΐπου, 

θ᾽ δαο αἀ Οοολίαπη Πία, (ὉΡῚ ποΐαπαι5 ΘΓ θΟΏΙ5 ΕἸΤΌΓ, 411 δὰ 

᾿ΒερίεηξγοποπῚ οαπ ἐξαζα ) ΟΥΡΠεὶ τη Ατροπαμξ. Δαζζοῦ! ΠΡ. ἀς 

ππαπάο, (αὶ ΑΥἸτοΐεἰἰ5 νυ!ρο Παεξαγ) ϑίγαθοηί, ΑΙ ΠΙας ποη- 

ΠΕΪΠΙς, Ἰέρνη Οἰοίεαν, αιοά ἃ ποπηίης ΕΤ᾿)9. 410 1πά!ρεπᾶξ. ἐλπὶ 
Δρρεϊαηξ, ( φυοά αυϊάεπη Οὐοϊἀεηζαίει γεριη θη 1ρῆ5 ποΐατο 

πάοπες ΧΙ ἰμναξ, οαπὶ ΗΠΊΘΥ6 1115 Οὐοζαίαπη Πρπίβοεῖ) πηδηῖ- 
ἢ ἀεάιοίξιτ. ΑὉ ᾿Ἰέρνη ὑθγο ΠΟΙΊΙΠΔ 8118 0185 εἰάειη τη]. 4ΑὉ 

᾿ αἰϊίς ἐγϊδαυηΐαγ, πιαὶία ἐπὶ Ζυύογηα, Τυογηΐα, ὃς Ηϊϑεγηῖα, ἢ]- 

ας ἀυδίτο. Ὧό Ηϊδεγηΐᾷ ππεππογαθι!ς πος, υοὰ πίῃς ἐὐὲ ἀηση, 
οἴἵτπι ἃ ϑοϊϊπρο ποϊδίι πη οαρ. 25- ἱΠῚ0 πξὺ γδηᾶ5, ΠΟ ἔδ]ρδ. 

ταν γθῖῸ ἱπία! μας (πὶ ὅς Οτεία ὃς Ἐθα[15) [οὐροηεῖθι!5 ὅς 4115 

γόποπαῖις πΙπΊΔ] διις φατεαΐ, ( νἱάδ ἴῃ νεγί. 5092.) παίαγδ (Ο]1, Ποὺ 

᾿ οἰξ, οσουϊξα; φιληξατι ᾿ρῇ (οἷο Ογεαζογὶβ ργοντἀοηίτα ἸηΠέα, ἀεθεγα 
γγδείυ : ργοργίαβ ἄυϊάεπη οδαΐας ΡΒΥ ΠοΔ5 δα! ποη [Πςεΐ, (ε δά 

β αρισὶ Βοος σοτηπηηἷ5 ᾿ρηογδηζίας αἰγ!μπτ ἢϊσ, αζ 1Π ΠΊΜ]ΕΙς, 

᾿ 

Ὁππιριοπάπτη εἰϊ. (Ουοά Βυίζαπηϊα [ὩΡ15 σαγεδέ, ΡΓΠΕΙΠΟΥ ΠῚ 1η- 
 δοϊαταπη πα εἴα’ ἴῃ ἢ5 πηαζ δηα 5 ἀεθεγι αὉ ΠΗ ΟΥΊΟΙ5 ρει δεΐαν. 

Υ͂. «68. μέ[εθ.Θ» αἰδιώσιον 1 αἰειώσι(Θ, ἃ ργξρ. «δεξὶ ὃς ὅσι(). 
Ὡῷ Πρηίποατο νἱάεταν εχ 716 {ἀρ ξέ πη, ὃς γα. Ρὲῦ Οδίδοῆγε- 

ἐγαδαζξαπι «ἀ Πρηϊβολπάϊιπηι φαονὶς πιοάο 6. 27)51127, ὃς «ἰΐα 
ἀχηρεγαης, ΠΌΠ Φυδίταίς πηοο, γε ΠῚ ὃς τπαρηϊπαη6: ΠΠ 
; ἰοτίς ἀεάυζξυπη Πε ἃ «δεκεσία ἐΧΉΡεΥ ἀπείά, οἵ Πί 44 αδεκάσιον. καὶ 
ἤπὼ πγιΐαΐο, {δουπάπτα Πουίοδπλ ξουπηάῖη, ἤοαξ Μῶσω ργο Μξσος 

ἀἰϊείευν. 
ἀδέ τις ἄλλη ϑεπίεηξια ὈΙΟΠΥ ΠΙ, 41 ΠΏ] πὶ το 5 ΟΥΙ5 1πη{ὰ- 

[ππὶ Βυϊταπηϊοὶς πιαρηϊταάπα ράγεῖη εἰ ( ἔσοφαεἰζάν επἰπι εἰς ἴσον 
φέραν, τείϊε Ἐπ τΑΐΠ1Ο) 1115 εξίαπι νείεγιθι15 ΡΙΔΟΌΙ ς πᾶς Βυιιξδη- 
 Πΐλιη μα] αἰξευηηα οὐ ϑογη εἰς Αβπντηληξ ϑο τηι8 Ο. 25. ὅ( 1. Εἰογιιβ 
1.3. Ῥτοϊεπηδειι5 Πα ήεπη 1. 7. Ο. 5. 1Ἰηἴεῦ ᾿πία 25 ρυμο ἰοοὸ Τάργο- 
 Βάπεη {ξφέυξ, χ᾽ ΑἸΒΙοποπ Βυιιἐηπίσαμη, 235 Αὐγεῤπὶ ΟΠεγίοποί, 
45 Ἱνεγηίαπι Βειξαπηίσαγη : εχ δίγαθοη!β εξιδπι (εηϊεηξίᾳ ΤΑργοῦδης 
Βηϊξαπηίαπι πηαρηϊτιδίπε σαααί. 864 ἢ ποηπγης Ταργού. τος ζε:- 
ἰ4ὴ ἱπῖε!Πσοηά Πέ, πα ἀξ τε 1ῃ νεγί, 593. ἀϊημιγεέαγ, ἐα πϑαμᾶ- 
ἡ πππὶ Βειἐληηΐᾶς ΠΊΔ]ΟΥ ΡῈΓ : ποαὰς λὰξ Μεπυςῃιλάεπι, 801 5 ΠΊ4- 
 ἔΠπ|, ( αιαπὶ 4 Π61 ποπίης Ταργοῦαπος 1ηζε! Πρεπόδῃλ οεηίεπξ) 
 διὺϊξ ΔΓ αἴιατη Αἰ ἸΔπι Ἰπ(α]Δπα γεξερῖθᾳ5 ᾿ρηοΐαπη, [ατι5 σοη!ταϊ Βυιίδη-, 
 πΐατη ποίἔγαπι σαιοτο, πεάμπὶ πηλρηϊτυδϊης {πρεγᾶγε : αυσαα!ὰ ἀς 

ἴδηρε ἀϊπες ρεγηιθεγα ροηπηΐ ----- φημ 46 ἨΣΑΡΉΙΣ ῬΊΑ]ΟΥΩ ἰοΦΗ2215 
ἕπτ. ἸΝΟνΊΓη5 ὅς πο5 4υλπὶ ῥγοάϊριοίαβ [αϑα15 ὧς Βει πη! πηΔ5- 
Πιξιάδίης οἷττι ργοάιάογιε Ῥγτῆθαβ ΜδιΠπΠ!εηῆς (εξ νἱάετς εἰς δρυά 
ϑιγαοπεηη, 1. 1.) αἱ ἱπ[αΐαπη Πμαης {14 61|5 Σοοοο ἰοπρίογεπι ἔδοῖε: 

νὰ Ψὶ 570. ἼΑΓΧ ἢ) νησια δῶν 1 Ὀε ἤξα ̓ π(ιάγαπι Παγθτ, 4148, φατᾶ 

 παιρα [απε, αἸξηιηστῖνγο γοςΔ Β 10 γησιοξεδεύς, ΡῈ ἐρεπίηεπη. Ιοηῖς 
Ελδο, »ὸ ἐν ἤξς, ἢς νόδαῦ ὈΙΘΩΥ Πὰ5, οὐ Ππηλήτά ες ρτο ἸΠηλείς- 

ΚΣ: 07 Ψ Σὲ 

ἰὼ." 
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«ας ἀϊοίίαν, (πεααὸ εηϊπι Νο4 4δς ῬγῸ Ργορυῖο ποιηι6 Πα θη άιπη, 
τ (δ ΠΠ νιάδειν Ῥυιοίαημ5, ὃς ἐπὶ (εααπξις Οαπγάδημ5}) ἔμοῖ!δ 
σοηίταθις, ἢ 415 μας νεῦθα σα ΙοΟΟ δίγαοη 5 ΠΌ, 4. φιθπ τηοχ, 
ετεηιβ, σοπίμ!εγίε, ΓΟσαπι αυϊάθπι 1Ππ| Ἰερτῆςξ Ἐπήταζῃλαπη, 
ΕΧ [5 πα ᾿ρίε ἢϊο ὑγοίενξ [Δ{15 οοηίτζαϊ : {πιο Πλλσὶβ ΣΓΟΓ σα 05 
οἱς ἢϊς ἴῃ απόζοτε ποίζγο Οερογιπαπι ππῖσα τουίεγιϊ, τσ ἐπῖπὶ Ἰρίδ 
ἰοφυίτας ς αδῇ νετο πονεῦις Ὀοπι5 116 νγ χὰ] ΟεηΡῇ ἐπεγιηξ,, 
νεγί. 33. 401 (Θογιηδο νοτί. 321. τ ΔΠ14 ρ]ανΊΠγὰ τη ἰβοίατη. διά, 
τεηεΌγαϑ {Π| πἰσ οἸπιάϊξ οριηϊο [ἘπΊ6] οοποορία, χαρά τη[πἰα Πᾶδὺ 
Οὐοκράες Πιογιηΐ, φαῖθιι5 λάνοεγίοβ ΔπΊηιαβ Ἰπγεηῖγε πο ροΐιηΐζ, ϑεᾷς 
εχ ϑίγαθοπο οοηίζαξς εᾶ5 Ἰαχία (σ}Π185 ΟΥαπὶ πωρωκεαπαν (ας ἃς 
Βυειτδηηϊα ποὴ Ιοησο αἰ Πα ) Πίαβ εἰε, 8 γδρίομε δ. 2772: ΑΥ Ν)η9. 
΄πο5 ΑἌγηηϊξάς ᾿ς νοσαξ ὈΙΟΩΥ 5. Θαηξ Ἰρίξαν 1Π||8 Θᾶς 4125 Δ 
ἡρέῖσάς νοξαῖ ῬΙΙηιι5, φιοά Κθηθ 15, ΒΕΠΙΙ 8.1)Ὀ1:1 5 ῬΓΟΧΙΠΊΔ,,ς 
τὐνετία. Πηΐ, φαλειπι ργδοῖρια Βεἰἰ9- {16 Ὠοάϊα ἀϊοιῖαγ. [ἢ Π-΄ 
ται ἀπ, [ρογῖ5 ἥμπνῃ οἴξττο οὐγείξα, ϑαπηηϊζαγιπι ἀχόογαβ ΒΆΟΟΝΣ, 
(Ἀργὰ οεἰεδγατο ἃ φιδαίάαπη. ῥγοάιξατη εΠξ γεΐεγε ϑέγαθο, οα]ας. 
νεγθα ἢς ἔς μαθεηῖ ; Ἐν ὃ τῷ ὠκεανῷ φασιν εἴ) νῆσον μεκροὲνν. ὦ 
πείνυ πελαγίαν φπιορκφυδύίω τὴς ἐκξολὴς “8 ΛεηρΘ» πόϊαμδ᾽ οἰκεῖν. 
ἢ ταὐτίω τὸς ΔΓ Σαμνιτῶν γυμιαῖκας Διονύσῳ χα]εχομῆνας 9» χὰ 
ἱλασκομῖμα; τὸν δεὸν τότον τελε]αῖς Ὁ χἡ ἄλλοις ἱερφοτοιίαις ἴα 
Οὐούαηο ἀμξοηι ζη(μίάγι 616 ἀτηηξ βαγΌ 4722, 220) ρί4216 2) αἰξο {1- 
ἐαθι, 610 1 σον βμυτὲ οὐ εξ 4): 10 ἐα ρῥαξίξαγο 8 4ρηηϊε Αγ μ})8 
τχογος Βαορῖοο ξιγογὸ σογγορεάς, 55. Βασοβμ))ῖ ΟΟΥΘΉΟΉΣ ἀὸ (45 
οΥἹβοίς ρίαοσηπεος : ΟῚ εἴδη ράα]ο μοὶ ἐνααμμᾷ πποηηϊηῖ. Ψεραήη, 
1ρ΄8 δίγαῦο ἀπ θιέατς νιἀεξαν δὴ μας ἰασα]οία ποη Πηΐξ, πἰ Ιοξογῖ, 
ὦ [δααδητα 685 νεῦρα αἴζοπίο (ὉΌΙ ΔΠΠπἃ ἐπ μυθωδέςξερον, αάρμος 
 αϑμίοίης, Αὐτοσηάογαπι παύγαγο ἀβαγπηα ), [Δ0116 ἀρραγεδιξ. Νεςὶ 
ἕλῃς σοηίξαϊ ἀριιὰ (σ 1105 νεΐεγεβ Βάσο ϑλογα σοε γδξα {πὸ ς. [84 
ΡΆΓΠ δογιΠῚ τἰΐη5. ΒΑΟΟΠΙοΙ5. ΠΠΊ1165 (σγάεοῖς ἹΠΊρΟΠοΓς Ροΐευαηξ,, 
401 ὃς Ογθεῖε5 ἔμογα, ὃς αἱία ΠΠΉΠ14, ΟὟ τἱέσαπι Πιμ Π ΕΔ ίπριτ, οαπη, 
Βοος ῖ5 οοηδιάεγο, αἱ νιάετο Ποεΐ αρα δίγαθοηδιη "Ὁ, 1. ἢ 

Ν. 571. ᾿Αμνιτοίων 1 8.4γηηϊεας ἴῸ5 γοσδξ ϑίγαδο, υἱ1 ὃς Ῥίοΐδ- 
τοι ἷ. 2. Ο. 8. αὐ ἀπδιξαῦ! μοῇης ἀπποη Πΐο Ξὰ μνετοίων [οτίθεητο 
ἀππι πε. Ἐπ ταίῃ 5 ἑαπηεη ἤθη ἑαπίππι ᾿Αμνιτῶν ἢΐο Βαδεῖ, γα τὶ 
ΓΠΠῚ ὅς οαηάειπι ἐσγιρέσγαπι ἀραα δίγαθοποιῃ γερεγῆξ νιἀεξν, Σ΄ 
1ρῆπι5 νεγα, ἀπ εα 418 ἀρ ϑιέγαθοηειι Πᾶς ἦα γα Παρεηξαγ γὰσ 
οἰξαϊ, γα (8 ἔεγαηῖ, (Οποά ἢ 45 πηδαπη ἀς πας νϑος (ςηξεπειαπις 
αυσταΐ, Ἔχ Ππῖπιο ἐαϊάεπη ΙΝ ρας, ἴδ ΙΝαμηθεος, νογαμυ πος 
ήδη εἢδ, Ουος επιπὶ δ. 2721 ώ5 νοσαέ Ῥίοϊοπησσιι5 ( Νιαρμηθέας, 
ΔΠΘΠΟ ῬγοΥΐι5 ἰοοο ἰπη πιθαἸζεγγαπεῖβ ἰοσμηβ, ἀππ, πλογα ἔπο, ἄϊνεῖσι 
ὰ ποπηῖπα, ἤπιος ριὰ ναγῖος (ουἸρίογεβ γερο, ρέο αἴνεγῇ8 σοηξπ 
[15 φοοῖρῖς, νἱάς ἴῃ νεγί. 441.) ὃς ϑέγαθο ἤος ἰοοο δ]ογιιπὶ νεγθᾷ, 
γεοϊξης, ἃ σαιϊδα5 ἔα ὈπΪαηγ μαης (δ 8. Δγρηη Αγ 72 ἀχόγίθιι5 Παδεΐ,, 
οοίδεῃι ΝΝαγηηίξάς τρία ϑίγαθο απίθᾳ νοσαγαΐ, δοάδηῃ μ[αηα Πέα 4ὰ0 
8.4)ηρ1{45 Τταταϊε ῬιοΙθπλαιι5, δὰ οἴτία ΓΊρεγῖβ, εχ δάνογίο Ριέϊο- 
ὩΠη1, ἰορληβ, ὃ ὃ Δείγηρ μεταξὺ Πικγων ἢ κὶ Ναμνετῶν ὦ. 

ἱ 26 ἐπλ 

᾿ 

“ἃ 



ΠΟ ΝΜ ΜΒΕΝΎΑΔ ΒΤ δ᾽ 

1 Ἴσον Ὅδγο Ἵμέ6γ ΡΊξέοηας 85. ἸΝαρι ας ΤῊ γηάγο [8 ὁ ΧΟΟΥΖΊ. 
Ἐσοάεπὶ δζίδηλ Πίι σαί τῇ Οοιππηρηΐ. Νιδηϑοίος [ταξαζ, σὰ ὥς 
ῬΙΪηιας σοπίδηξιγε νἱάείαγ : αἴχιις 101 υἱὸς Νισηέος Ποάΐε εχζαξ, 
τηδηϊεἴϊο ἃ ποηλίπε 1110, τ τη ῥιοχιπηα ἵαηηος ἃ Γφηοεογηγη ΠΟ- 
πηΐης, ἀεάιζτυπι ; αυΐῃ ὃς Ρ ξξογηηι ὃς 5. ΦηΓογ17η1 ΠΟΠΙη4 δάἤῃς 
ἔστε ἱπίεργα γείζαηξ. ᾿ Νοπίθη ἰσίτιιν ᾿Αμνετῶν ἃ Ναμνιτῶν, ἀεῖγα- 
ὅϊο Ν, ἃ Οταεῖς ψυϊδυ!ἀΔπὶ σογγιρτιπ), (πὸ ρρὸ νάφθα ἄφθω ἃ 
ΠΌΠΠΙΠΠ5 (ογιἵταν, ν]ἀ6 5] πγαί, ἴῃ 8011π. Ὁ 242.) 648 ὉΠΓΟΓΠῚΒ 
ἀερτγαναΐμαμη ἴῃ Ξωμνιτῶν τπμζαίαπι νι ἀοῖαν. 81 4115 ργοίςόξο 8110 
αἰέξαηΐε Ῥοειπα πος ἰογιρίεειε, ργοοῖνε εἰ Γ᾿ Αμνεπείων τὸ Νάμ- 
γετίων Ὠϊο (οτίδεῦς, χαοΐ, ῥγορίεν ἤπαίε ν Ῥγαοβάθης5 γΟςί8, 1η1π 
[1416 Π1]}}15 νΊῚΧ Θπδ Ὁ ροξποΡῖ, 

Υ. 572. ᾿Ορνύμλυαι τελξεσι  Οτιπὶ Βαςοῦ ίμογα, αὐ185 αὖ Απηη1- 
ἘΙοῖς πγᾺ ΠΟΥ θι15 ΡΟΓΡῚ (ο τὰ ἃ αυ!δυξήασιηι (γδάϊεαπι, οἱ αγιθπι5. ΠΟ 
Ῥεγίεαιυδίυν ΤΙοπΥ ἤτι5, ε4 ΤἬγδοῖΙ5 Βάσοῆὶ {χογὶβ ( 4 ΘΠ} 5.032: 
ΠΟΙΉΙΠ6 σοπηξ}) νεγῆι 575. ἃς Τπάϊςοϊ5. νου. 577. σοπίεγεης, ἰΙάοπο- 
15 ΠΊΙΠΙ ν][ς οἰΐ Πῖς Ιοσυς ἐδ Βασοῖι! φουη!δι15 ὃς ϑδογ 5 ρΔαΪΟ [πι- 
ἢτπι5 σοπηπηοηταηήϊ, ὃς ρἰογδίχις νοσεβ δ δ}115 σα πππ ΡΕΓΕΙ Θητος 
Πηλν1 ἐχρ!οαηά!, πα ἐραγῆπη ἢἰσ οσσαντγαηξ. ΒασοΠαΠῚ ἵδη] πη 
ΨΙΩΙ ᾿πνθηΐζογε), ΟΠ] γα]! σὸ ποῖππι ; πο ΤΊΡΕΪἤΙΣ 1.2. εἰὲρσ 3. 

“4 τη, Βασορο ῥδέου, 7η|πρη41.6 σΟΉ ΙΟΥ τ. 
ΒΔοΓᾺ οἷς ΟΥσία ἀϊέτα, ἀπὸ τὴς δογῆς, ἃ ἔτογο απο Ῥβρομαπέες 
ΘΟττορΡίΙ, ὃς. Τγϊοξογῖσα, ἡποά ἔογεῖο ΠΌΟΠΠΕ 4,910 ΠΟΙ ΕὈΓΔΥΓΘΠΓΙΙΣ, 
ΟὔΠῚ οἴαπιογο, {γερίτι, ἐγηπραηόγαπα ρα είοπς {(Ἰηΐξαῦ ΟΥ̓ θεὲ 5 
ἰλοτογαπη, ἄς φυΐθιι5. νἱθ8 τη νοῦ 524. ρεγασὶ (οἱ, χαρά Πΐς 
Ἰπηυϊταν νογί. 574. ---- πα] γὴς 5) λιγύ9 9 ὀρνυΐ ἡχὴο υὉ ((}}. 
ΘὈτιογαπι Πτοριξιι5, νοοϊογαζιοποβ, ὃς τησοηα!ος. σθεῖι8. ΘΧΡΓΙΠΊΘ- 
τεηΐ. Αἴαια μίης ΒάκχΘ» ἀϊέξις εἰς, τοἴϊε ἘΠΕ νῃῖο, ἃ βάζω 
οἰαγμο, πῖι ὃς ̓ ρίε Βα) νοι: ὃς (χοοτἀοΐοβ ε)5 Βααγίάθς:; ααδὲ 
ὃς ἃ ἄιγοτε Μωησάος ὃς Τρυαάος νοσαία, νοῦὲ αἰΐογα ἃ μαίνομαι 
ἤιγο, αἰΐετα ἃ ϑύω ἤιγίοίο γμο, ἀδάιιόξα. [σσορης δἴλλτη αἰ τα νι- 
ἄδειν «Ὁ Ἰάχω οἰαγιο, νοος ἨοπΊονο τιβέδξα, πΐ πεσε δ ποη “Ὁ ἃ 
ποιήϊηε ἀΐντμο [ἢ ΠΠ1π4, σαπὶ ψοῆϊο, ἀδάμοεγε ; αἴτιος εαε ἐς 
οαὐΐῃ Βγορηΐης, ἃ βρέμω ἤγεγηο, Πουΐ ἢϊς ξοίό σφ» ὃκ ξοεξρφμέτης 
τληδπ ἐρι[Πεΐᾳ 115 ποηηϊηῖθιις5 Δ) οαηταν. ΑΔ Οἰληλογ 85 εἴε- 
ἅτ ααϊθυίάηχ ἃ Βασοπαηειθιις (οἱοπηϊζαν αἰαγραῖ 5 Ποπη1η α1135- 
ἄστη εἰ ᾿παττὰ (ππέ, (Οοά επὶπὶ Βασοπδηξεβ. ἐκοΙπγαγα (Οἰεγθηΐ 
ξυοὶ ( ἀπάς νεγθαμη ἐυάζειν νετγί. 9579.) ὃς σαβοῖ, μῖπο ΕΊ:Ης, 
Ἐπιάη, ὃς ὅαῥαξπις ἀϊόϊας εἰς, ὃς (μονα εἴυ5 5 σϑατίᾳ : ἐυδὶ, σοζοὶ» 

ὕης, ὠήης, ταῦτα γίρ ὅδι Σαξάζισ. χἡ Μητρῷα, ϑέγαθο δ Ὁς- 
Γποιξῃεπα ; 01 ἱπηιπταν ὀυσὶ ὃς σαι ὦ 2, ϑαϑαξιῖς, Βαςορὲ {πογῖς 
ἃ Τρυαοίϑης ρεγαζίίε; ὕηφς ἀπης ὑογθ 1η} Μαΐγὶς ἐρ ποΥῖς, 
[οἰδγμθς [μ1|78 φοοϊαγρηαέτογιες. ; 

Υ. 573. κιοσοῖο μελωμφύκχλοιο 1 Τρ ογ 47) μελάμφυλλον νΟσκέ, Οὗ 
ΟὈ(συΓάΠῚ ΟΠ ΙΟγιιπι 6115 νἹΓΙἀϊξαζεηγ, α1125 δα ΠΙρυ θαι Ποιτι ἹΠΟΠΠΓ8 
νἱάεέαν, ἤσαξ οδίσυνοῦ 4αῖν 5 οοοῦ ἃ Ῥορξδ Ὠῖροι νοσδίῃν, 

᾿Π ὅϑηπὲ πῖργιαξ ὉἹοί 1. ---τσττα Ψιγρ. Ἑοίοσ. 2. 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΒΙΓ5.. ι. 

Ἡξεάετα διΐεηι Βασοῆο ἰδογδία, 8. [Ὁ 115 ε)ι15, τ] ὅς ν] 5 ῥῬφηιρίηίς, 
ΒΔΟΟΠα᾽ ΠΟΓΟΠαΥῚ (οἰττ25, ὃς τῆγτίος 115 ογπαΐος σείζαγε, χυοά μεάές- 
τῶ [Ο]Π14 Ῥαγηρίῃοβ, σου πΊ] γερο θοΐτος φαοάαπηπιοίο τεΐεγαηΐ. ὺ 

Υ. 574. Ἔννύχαι) Βδοοῆιοι5 Ταθι5, παρά ομπὴ εδγιείδέε, 
40Άπ| νη] διζζοσγι οοηνθηῖγε Ραξαγηηΐ, ὃς σοπηε Δ ΟΠ! δι15 Ρεγαρέ- 
τεηίαν, (ππάε Βασομαπέεϑ Πϊο ἀἸοαπέαγ κῶμον ὥγειν νετί, 5.78.) πο- 
ἐἰυγηθπ {επηρα5 αἀϊοαΐατη, ΠΌΙΡΡΕ πο οε]ΔΠα15 ΕΌγΠ5 ΓΒ ας Πγα- 
χίπιο Ἰἀοποαπι νἱαπι: Πίπο Βασοῆα5 1ρίε Νγξ2έοτς ἀϊέζῃς, Ονἱά, 
ἄδ ατίο απιαηάι, [10.1. ᾿ 

Νγξ]ομηῖφηδ' ραίγοηι ποξ γα 7η6 (4ογα ῥγέσάτε. 
Ἧς εξίαπη τείταξαν ΨΊΡΡΊ 15, Ῥδυ1Ο15 πγαΪξα σΟΓΏΡΙΘΧΙΙ5. 

ψηαίϊς ΠΟΥΗΥΊΟΣΙΣ ΘΧΟΙΓΑ [ποΥῖς 
ΤΡγαάς, εὖὶ σμάϊεο [ τγημίαης ΤΥϊθεουῖςα Βαροθο 
Οὐρία, ηοξξηγηη 2:6 τοοαὲ οἰαγηογε ΟὙΣΡΦΥΟΉ. 

Ψ. 575. ἐπ᾿ λύσιν ᾿Αφίνϑοιο Βιςονί ες 1 Βη[ἑογ6ς Ὑιδοῖα σδηϑ 
Ἰπχία ΑὈδεγαηα, ἀρυά χπος ΒΙίϊοηις ρα! ας, ῬΙΙη. 1. 4. 6. 11. ΗΝ 
ἐζῥογα οἵυῖεας, Βιεομηρι [᾿ασηἴ γι ξ9᾽ σο):ς. Αρβηερι δαΐεγα, (εἰ 
Δρίγηϊῃι, ΠΏν γάγὰ 401 πλεηίο: {εὦ συγ ὩΠγπγεῖ ϑίερἤδητϑ 
“Ἔρπορ; ΤὨγδοία πγθεπὶ “2|γπὲβοη 4Π11ΕῚ Δρρεὶ!δέαπη, νου ππης εἰς 
ΠΟΡΠοΟΠ ΠΕ ΠῚ ἤπιντΠ ἐδπῃ 4118, ( Ποῖ Τδηδ15 Ὑδηδίη τγθεπη;) 
τ νε] Ἡοὗγης, δὰ συ]ὰ5 οἴτα “ΈἘηος Πα, ΟἰπΊ “2|περης ἀρ ρ6114- 
[5 {πεγιξ, γεὶ ἸσΠΟΌΙΟΥ 211415 ΠΌνΠΠ5 ε)ἷδ ΠΟΙ Ιη15 101 ἘΧΈΓΕΓΙζ, 
Βασοῆαπι, ἃ ΤἬγδοιῦτις (ΟἹ επηϊίεγ οὐ] τπΠ|, ( αροά ἢἰς ποίας ὈΙοηγ- 
Π05) δαὐαχηηηι ΑὉ 115 ἀρρε!!δέιπη, ῬΙΌΓΙΠΩΣ ἐεἸδηίας, Ὀς Πογαπὶ 
(ἈοΓ15 ϑεπεοα τη Οεά!ρ. , ἐ 

[ Τὸ Βα, αν άπ σογηΐέαέά σοΡοΥ:, 
Ννμης Εαοη11 ροά6 ρμί(αυϊε 
δοία Ράηραῖ, ἡμης ὙΡΥΘΙοῖο 
ἵογεῖοο 1,42. 

ἙάορΣ ΤὨγαςϊα σεηβ, αριά 4105 πηοης Ράησαης ' δοίαγάδ δπξετι 
ΡῬτηπάμς ἢϊς Ὑργαοῖα τοῦς ΒΑ είαγ. Αρυΐ Εάο»ος νεῖο ἢοβ πὸπ 
Βασοῤῖ, ξὰ Οοἐγος ἀδα, ρυβοραμπηι [αΠΠ8 ουίαπη, ὃς ΤἬγδοιπη 
Βεράξ 119 ξ5. Οοἐγεετῖς ( ἃ Ῥῃγγρίδ ἄξας ίμογια {γα αόλ!5) Βαροῆΐ 
Οὐϊέαπη ἐληΐιπλ δἀ)ππέξιπη Πμ1Π8., ὉὙῸῚ Ιποσῤης, ἴει ϑαύαχεις, 
7) 4ἐγ2 «622» (απ Βέημάϊς ΤὭγδοΡ5 ἀϊόξα ) σοπλο5 φἀἀϊξι5, ἐεἢα- 
τῸΓ δέγαθο 1. 1ο. εχ {το εἴπ σοῃ τα τρίᾳ ΜΖ αεγῖς ἀρτι ἴλου ἃ ΟῚ 
ιοηγαοῖς, ΟὉ σομγπηόζαπι συ] τη ὃς ΠΠ1165 γιΐι5, ἃ Ῥορδίϑ ἴα - 
ΡῈ σοηξηπαι. 

Υ. ςγό. Ἐϊρυφιώτίω] Οορηομῆεπ πος Βασοπο ἱπηροΠπέμπι., 
αυοά αἰϊςεγείιν ἐῤῥώφϑωι» Πος εἰξ, ηίμέμς {118 7ουτ5 [εηιογ, νἱ» 
ἀς 1η νεγίς φ4ο. Ὁ] ὃς [Γαῦα]α 114 ἐκ ρἢΠσαδϊίαν, ὃς ρίεγδααε σα δ 
Βασοϊαπη ἰρείξαηξ φυσικῶς ΠΟ ΠΕ ἀΘΓΔΙΠΠ1. 

Ν. ς8ο. Ππολλίωλ 3 «εορτέρωσῃ 1 Ῥεγαζξα [01]. (εχ ἀϊδγιιηγ παν!ραπ 
τίοπε ἃ Βιϊξαπηῖα 86. ϑερτοπιΠ πο η1, εχ. Ρυέμες ΜαΠη]Πεη 5 (δη- 
τεητα αρυ Θέγαθοηεη, ". 1. Θόλίω φησὶ Πυϑέας ὑπὸ ὡΣ τὴς Βρε- 
ταννικὴς ἐξ ἡμερῶν πλῶν ἀπέχειν φε9ς ἄρχον», ἐγγὺς δ ἘΩ τὴς πετὶ 
σγήας ϑαλάςσης, Τριμοη αἰπεηιαε Ῥγίροας [ἐκ ἀϊογιηι Ἡαῦες 

σαιίοηξ, 



Ἢ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΛΊΙΙ 5. ΙῚ 

αείομο ἃ Βγϊεσηηῖα αϑο δ “ἡ 8 ΟΡ ΕΘΡΕΥΟ)16171, Ὁ101}472 σοησοίαίο 
24Υ1. 
Ψ. ς81. Νῆσόν κεν Θέλίω  Ὅε ὙΤΡηίο 1η{14. 4 δ ΓΑΓΊΠῚ 

εχίγεπηα νογίι5 ϑερίεηευ οΠΘ ΠῚ ἀηί 1115 Πα Ια, της ΨΊΓΡΊΠΟ ----- κί - 
᾿ κήγμα Τρηΐο ἀϊοϊξαν, ργίπγις (σε ρ(Πς νι ἀθίαν Ῥγίηοας ΜαΠΠΠ]επῇς 
"εχ οὐ]ι8 (επίεπιία, Δογύμπιααθ ααϊ Ἰρίππι (εαιπέϊ, Ἐγαίο τ Πεηῖς 
ΩΙ. ῬΙτηῖ, Μεῖα, δοῖτηῖ, αὶ ὃς ὈίοηυΠΙ ποῆτι, οἴγοα Αγ σαπῚ οἷν- 

σαΐαπι σοπεταϊξαγ, σὰπὶ οἰΐυο (οἰ ἱεῖο πηαηι 1δὴ ποξίογι ο{78, 
ῥγιιγηαίὶ ἀϊοηι ημ μι, [64 ΟΥ̓ ἐ121 οσσαίμ 1πηξξ 7, ὈΙΘΡΊα 6 εχ ἢϊς 
Δπιιηληί. ΟΟποά ἢ 415 ομηηϊα 485 ἐς ὙΤΠ165 Πέμ Ὁ δυιζζου 115 
1{π|5 ἐγδάϊα αηξ ρεηϊδαϑ ἐχοιειαξ, ν!ἀοπέιγ οὰ ΠΠΔΠ 4115 ΡΟΙ15 αἸ14ΠῚ 
4111 συ! ψα απ 1Π{π1|2. σοηνθηΐγα, τ ΠΟη ἹΠΊΠΠΕΓΙΟ αίυδ νἀ δδέιι 

Οαἰλυθοηιι5 ἴπ δίγαῦ. 1. 1. Μεγολίον, [λα θο Παρ 5 1η Ῥ]ΙΠΙΠΠΊ, 
ΔἸ Παις ἐγιαϊε, ΤΠ η ἀίδια ᾿ρΠΠΊπλατη νεΐεγαμη ΤἬμ]Θη εἢὲ : ΠΠλη- 
' ἀἴΔ εηἰπὶ Γαῦ Ανόξιοο Οἰγοιῖο Πέα, δάθο τιξ 50] ἴῃ ἵγορίοο Οαηςγῖ 
᾿ οοηπτπέυ5 ΠουΖοπέεπη ἐδηΐξιπι ρον γηραΐ, παπαιαπὶ {πρεδξ, 

Π ἀποά ὈίοηΥ ἤιι5 ὃς το αι] διόξονεβ Γαργᾷ οἰ(ΔΈ! ἐς ΤΉΜ]ς ὩΒΙγηΊαπέ. 
δχ ἀϊεγατη παγιραίίοης ἃ Βιιίδηηία ΤΠμΐθη ἀϊζαγε, ἃ Ῥγίπεα ὅς 
ῬΙηῖο {γαάϊέαπη : φαίπχας ἀϊεγαπη Πανιραίίοπα αὖ Ογοδάιθι15 ἐδη- 

τῇ θεῆς γείογξ ϑο!1ημ5 σᾶρ. 25. ἀπΠπαππδιτι τηΐενῦ ΒουυΠεη]5 ὅς 
ΤΆ.]165 οἴγοι]ος (πος εἰϊ, ραγδί!εοβ, χαουιιπη αἷξον ρον ΒΟΙῪ ἘΠ Θη 5 
ΟΠΔ, «αἰΐεῦ ρὲ ὙΤδαΐοη ἀποδέιγ) 11500 {Δ ΠΙογαπῚ., πος εἰς, 
Μ. ΡαΠ᾿ 1437. ταέαϊε Ῥγίῃοας αρυὰ ϑέγασοπειη ἱ. 1. {185 αυϊάεπι 

᾿ ὀπηηία 1Ππάϊα [ΔΕ ἘΔ 1η1 ὅς ἀπ απεῖα ἃ Ἰοοῖ5 ρυα δ! 115 (λξ5 οοη- 
ψεηίπηί, ἘΔ ΘΕΆΠ0 ἰη(Ὁ]4 πταρηλ εἱς : αποά ἀς ΤἬμΙ]ς ργοῦϊέ 50- 
ἴπιι5, αὶ ἀς Ογοδάϊδιις ἰοαυιία5, τηοχ []]1οὉ, 864 ὙΡ"]6 Ιφγρ, 
ἀξίη Ροριοηά σορίοία , πϑογογη βογηοΥ 7), (εὰ ΑΓ ΠΊΠΑΠ ΠῚ 

παόζασπα, φγουοηένηι (ααεη τη Τῆμ]α, αὐ 41 τὴ Ηγρειθογεῖβ, 
οὐπέίηρειε [Ἀθυϊοίε ἐγδά!) ποπΊϊης μογηογ1.6 ποΐλη5, πραξ ΦΉΜΟΣΑ 

Ι δι: ΔΠηΐ ἔταρες Πρηϊῆςδέ : δὲ ὁθ᾽έεῦ ποίαπατιβ Οληη θη] ΕΥΓΟΥ, 
ἐὰ ἀε Ρογηοηᾷ ἴλπαπδηλ ἱπίαϊᾳ Οτοδάμπι πηα Εμπὶ ἰοααΪ εχι- 

᾿ {ππηαΐ ; 
ΟΝ αἰϊφιφηάο ϑοηης ἀογηηεαε ἩΊΊΘΥΊ:. 
ΝΟ] χυϊάδιη εχ ἢϊς ποίί5. δοῃβεδη ἴα, 1η{[π|125 οχίριιδ ρίορε Οὐ- 
Ολδὲς Πία;, οοπγεηϊπηί, φιᾶπι Ταυεη Πταταῖε σαπιάεδηι5. Ρίοϊο- 
πον ξλίθου οοὸ ἕξις πέα Τ παΐεη {τδέπογο : δέ Πα Π14 151 [οἱ τη(α]4 
ππλσηϊπάϊηϊ ΤΠ[65 αὐ ἰρίο ἀείογιρέδ, πεάτιπη ΤΠαΪ65 1ρ Ππ15 ἕλπηδε, 
τοίροπάεί ; ὃς νἱἀεέιν φαάεπη 115 ράτ]ο αἱέγα Ογολάαβ Ὑ ΠυΪοη [4- 
ἕπεο, (σοπίγα Δ] οσιτη {επίοηξίαπ.) παρὰ σοηίεγεέ π]ἱζεγίογα δά 
ϑερίεηίγιοπεπι, δ᾽ ἘΠΌΪΕπ. 4111 ἰοσαηΐ, παδιζατὶ ποη ροῆε : Πουξ 
ληάειη Οὗ οδυίατη ϑέγαθο δῃ 114 οπτηΐπο ἢ Τῆι]ε ἀυδίζατε υἱάε- 

᾿ς ἕπτ, φιοά εαπη (λπῚ Ιοηρίπαυο ἃ ΒεϊΔηπία Πία δὰ δερίεηί ΟΠ ἘΠΊ 
᾿ Μλειαλέ Ῥγέμεδς, οπαὶ τρίς ϑίγαθο νἱχ Πα Ια ροδ υ]έγ ΗΠ θογηϊΑπὶ 
᾿ εχιβιπιατεί. ϑεὰ ομπΊ πος (Πἀτη εΠξ ἐχρεγεπέῖα ἀεργεπεηΐαπη 
᾿ δέ, ποὴ εἰ ουσ υηΐπ5 ῬιοΪεπηϑὶ (επζεπέϊδηλ (οί 4115 ργαοίογαπηι15, 
᾿ΟἿΠῚ ΠΕ}Π14 Ἰηνοηϊδέαν ἸηΠ}4 ἐδηζο ποιηῖηϊ ραγ, δὶ τρίς ΤὨμ]επ 
{ϊαίυϊε, ΠΠληάϊα γεγο εὸ ἱρίο ἴῃ Πέι πὸ αδι ἃ ἰοΐ 4115 Τ Πα]6 [ΟοΔ- 

Κ 4 ὰγ, 



ἐ 53 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΊΙΠΒ5. 
ἐπι. Νέες ϑοιαπάϊηανία {εἰ ΒαϊεαΣ ῬΠΠΊ, Νογνερία, (οΐϊαο, ὃς. 
διιιεά!ας τεσπα Ποΐϊε, αἕ νΙἀδέαγ, σοπηρ!θέξεπ ( απάπὶ ΤΠα]εδη Δητ 
Ὀχαοσγιπι οἢδ Πδέιε ΟΥέθ 15, Ῥγοσοοριὶ ἀπόξογιταίς ἀπέξιι) σοη- 
νεπίμηξς ΤΠα]65 ποίῶ ἔπργὰ ργοροπίδ, ὅς 4181 ἀρυα δυιζογοβ εχ-πὶ 
ἐλῃίεβ. ἘἙλπὶ συϊάεπι ρῖὸ ἱπίπ]4, σαπῇ ρεηϊηξα!α ΠΕ, δοςῖρι ροΐι-, 
{Π6 ποη γείγασαθογ: (δὴ εδπὶ ἃ ὙΠυ]Ὲ ῬΠηΐα5 τρίς ἀπτπροῖες ὃς 
Ε]5 Ργοχίπηῖ ραῦζε5 (445 γείεγ! 0015 ΠΟ ΉϊΓ45 (αῆξ, ροῖτας5 414Π| 

τοι ΟΕ ΠΊτηας, νου 116) νὶχ Τρία Βιϊξαπηΐα Βοιθδ!ογεβ ἱπηΐ : πες 
ἴλπι δὰ ϑερίεηίγίοπεμη, Ὁ] ΤὨμΐεη {παΐαπηξ νεΐεγεβ, πάγη δ 
Οὐΐαπι ἃ Βυιιίαπηίᾳ πὰ. Ημπο δοοεάϊέ, φαοά ΕΡυάδς τη[}45 ᾿πέευ' 
Ῥυϊαηηΐαηι ὃς Τ᾽ υΪεη ἤδέαϊέ ϑοίΠηπ5, σλρ. 2.5. “4 Οαἰοάοημτα ῥγο- 
γμο» ογ10 (Ἰπαα1Ὁ} ΤΡμΐθγ ροεθμεῖδις, ὑήάμ Ἡαυϊσαξίοηθ ῥουξοξία, 
ἐχοίρίμηε Εὐπάος Ἰη[μί. ( δῖς Ἰοσαπῖ {Ππ|π|, {αι Ιη να! σδεῖ5 οοῦ- 
τα ρεΠΠπη6 Ιεσίταν, εχ οοάϊος Βερίο τε δα πγαι5.) Ησοο 4υ1- 
θεπι νει, π᾿ ποππε ΤΉυΪε5 ΠΠπη 614 1πΐ6] Πσαΐαγ ; ΠΕαΙΔΟΙΠΔΠῚ 
ψεΓο ἱπέεγ Βιιἑαπηΐδτι ὅς ϑοαηἀιπανίαι, (εἀ ὃ ἀϊνειίο, Ἐδηάε5 Πέδ᾽ 
[σηΐ. εϊμάε Νοινερία, ϑοαηάϊηαν!α ((ειι ϑοδη 1 [αἴος {πτηρία} 
Ῥαῖβ εἷϊ ; δλἱ Τῇυ]ε Νογνερία αφἀνεγία ἃ Ῥ]ΙηΙο Πταΐαϊέιν, ΠΡ. 4. 
ΟΔΡ. 16. ( ἢ εατὴ Νεῆσιὶ ποιηης ποΐεξ, τξ σηηάεηο νΙἀείατγ, σα 
(λοις αἰεηξίου : ) 15 δηϊπι ἱπέεγ ᾿ππι145 ϑερίεπίγοηδίε5 Ποηπηηδέ 
δοιηάί γι, ΓηρΉ402., Βεγσο:, ζ5 ΝοΥῖσονι ΟΥ2Ή1ΜΊ21 2141. 11)1,4721, 
ἐχ 744 μι ὙΡρη]οη παυϊσαξηγ. Ῥαγαη1 {[ο]. τερτοπαι σα ἐδηΐαηη 
Ῥογέϊοπεβ απ απ ΠΊΑΓΙ 145 σορηϊίαβ Πασεγεπέ, 645 1π||45 Ὁ] 
ΧΙ ΠΊαῆδ νιἀεηξιιῦ, πλαγα ΒΑ σαπη πορ ρτὸ πὶ, (εὦ Οὐσαδδηξ 
ϑερίεπίγι Πα 15 ραγίς δοοϊρίεπίεβ, ἐαπΊ 1:6 Οσεδηθ τ ΘΔ ΠΊΔΕΙΟΙΙΠῚ 
ρρε Ιδηέεβ. ϑοδηάτα α!άεπι ποιηῖπε (δ Πγιόξιας ἢϊο Πππηρέα 
αλπ 4110] ϑοδηηαν!4) ὅσο: ὃς (σοΐπιας τερπαπ, ΝΝΈΥῖσΊ πο- 
γηΐης Νογυοσίᾳ ἹπίεΠσεπήδ νἱἀεξις : οα}15 ρατ5 Βογσί, δι ΠοάΙς. 
μῸς ΒΟΥΡΘΉ : αι ΟΠΊηΪΔ οοπ͵πηζγα δοάηάἑηαυΐαηι ροη][]ΔΠη, 
[εἀ ̓ η(α]απὶ ψεέεγιθιις ογεἀιέδηι ( φηάηι αἰ φηΐ, ῬΠπῖο᾽ τείτε, αἰξε-: 
γΗΉ1 ΟΥ̓ δ67)} ἐδυγ Αγ πηι ἀρῥεἰ γε} σουί πεῖς νἀοηξίιν, αι ὅς ς4- 
ἀεπιὶ ἢπῆδ νιἀδέαν. σαπὶ ἱπηπιεηία 114 Βα εῖα, ἴεα Βαμα, τθὶ ἃ 
Οτᾶοῖς, εοάεπη τείτα, ππεπτοταΐα. Ῥγοὸ ποῦ]5 εξίδμη οοηΐγα ΟΥέεΪ1- 
τι, 401 ϑεφηάϊαηι ὙΤρμίρη) εἴ {δΐαϊέ, τατ παι εἶα {επίεηΐια 
1.3.0, 6. [Π ουπὶ ΟαπΊάδηο ἰεσάίηι5, ὙΡηΐρ Βογραγμηῖ ἰζεοΥ1 οῤβο - 
{4 ε[ὶ, ἧς Βεγσῖ ταοίο. ἠϊέτις ̓ πίε!Πρεπάο : ὉΡῚ ρίεγαψας οὐϊέᾳ 
αδεηΐ Βοίσαγηι, χιοὰ νἱχ 110 ἕᾳπο {επία τεξπεῦὶ ροίείξ, 
Ν. 582. ἐς πῦλον ὠρκῆων 1 ΠόλΘ-, ἀεάἀιέζαυπι ἃ πολέω Ὁογδο, 

ΤΟΟΕΠΕΙΟΓΙΌῈ15 εἱς Ἔχεγαπ ας ἀχῖβ, οἰγοᾷ Ζαδηη σοί νεΓ ἀΙοΙταγ, 
118 “πόλλ᾽ ἄρχων εἰξ ροίμις ἀγξίίοις, μος εἴ, δεβεθΉ Υ 0 4115 5 ὃς 
ἀρχήων 1ῃ ΡΙΌΓΑΙΙ ἀἸοϊξαγ ἃ ἀπιαθι5 τιγ}75, πηαίογο ὅς πηΐπογε, Ἰρῇ νἱ- 
ΟἸπῖ5. ΑΠΕΠΙ5 γεγο σπόλί δ) ἱπξεγάμπγ ροηίζας ργο σαίο 20, αι, 
Εἶγοα ἀΧΘΠῚ ΟἿγΟΜγΌΘΥΈΙΓΗΥ. : ἸτᾺ ΑἸΠοΠριβ 1. 2. Τὸ Τῷ πόλε σύμ" 
σωΐθ᾿ ἡμασφαίοιον» μοί, μος εἴς. σα ἡ. ἐοεῖης βρα ραγ τι: ΠΟ 

- ἐΟΥΥΑΊ»]Η6 ῥοίμηηηο, ΨΊνσ. ΖΕ. 1. ἡ. Ἰπτογάθιαη ργὸ αἰθγο 
ῥβε» βου το, ὉΠῸ6 ὃς Πογοϊοσία ἴα νεΐεγες σόλες νοσαγιηξ, γἱάδ 
ϑαἸπηδί. τὴ. Β0]Ιη, Ὁ. 636. Ἰηζογά μη. εἴίλτη ργο οσγομέες πὰ πος 

' 1 Ηε- 



ΑΝ’ 
ψ 

ΠΗ γεῖο βάε5, 411 ΡΙεγδαιο εχ ρο τογίογιδ15. Πἰ5 Πρηϊ Πολιϊοι- 
διι5 ἤς τεςοϊξλί, ΠΠόλ(}9 χκόσμθ,, ἀρανὸφ, κύχλθ.. Ροίπς, γγ1)1αἰπές᾿ 

οαἰμηι, οἰγομίμς. (αϊάπαιχι τριὰς πος ᾿π ἰοοο φσόλ) εἰρχἼων 
Πρηϊβοαθις ἢ ϑαμηϊ αὐϊάεπλ ρΡοῖΐδε, ἢ νει (ΟἿΑ τορι ςογεβ, ῥγὸ 
δονμ ῥῥυῖο δορεθηευτογ αἰ : δὲ [ςη[5 πος ποη ἴογεῖ : ἴπης Θη πη 
{εηΐπι5 πα }π|5 Ιοοὶ εἰἴεέ, φαοά πιαπγάπι 80] τπ Πεπρ ἢ γῖο ϑερίοη.- 
ἘΠΠΟΠ411, ἤος εἰξ, ᾿πζεῦ ΖΕ χιδίογειη ὃς. Ττορίοιιπι Οαηςτί, εἶξε, 
Πυηηιδπι πρτα ΠογιΖοηΐειη ομηεγρεγοῖ, ὥς ργοῖπα {6215 γ1ο)} 1 πη 
(7175 ρεγροίπης 101 ἀϊος εἴ7εε ς χαρὰ φαάεπη αιοίἠαπ) ἀς 
ΤἬ1ς ἀγθιϊγαΐος γείογε Ῥ]Ίηιι15, 100. 4. ο4}. 16. τγαῖα ᾿πτε ΠΟ ὶ 15 ((}}, 
Ῥγίποι νεγῦϊ5. Ῥυίῃθας δηϊπι {Ὁ Αὐόξζιοο Οιγοιίο ΤΠ Πα] η {ταξαζ, 
Ὧδϊ νιάεγε [ἰσεέ ἀριὰ ϑίγαθοηεπη, ἱ. 2. συπὶ Ρεγρβίιμῃ5 (εχ πηεπίι- 
Ὅπη 165 ποι Ὁ] {πὸ ᾿ρίο ἀδηγιπὶ ροῖο σοηζτιηραῖ: αποᾷ σαΠῚ 
Ριπόζιπι Πἰ, ποη ροζείὶ {ΠΗ εξ ὃς Τηι]θ, ὅς ἰαθυ!οῦ5 Ηυροτγθο- 
ΤΕΙ5 Ιοσι5, (μος αἰϊφηΐ ἐγ) {γι [ἐγ1 ἱμισθ σον ἐτὲμθηέο:, (ὀΥεγε γ14-: 
211711:, 6 Υ1416 ὨΊΘ ΟΥ̓ , οσοϊ ἀρη1ὲ6 ϑοίς ξαξις αὐ ϑουτῖ ἀἰθοοΥρεῦο, 
ποδί ὗμς 1. [ῥθομς σοη αἰ αεηϊρυμαίῖοα ργοάιδογιιηέ, ΡῬΊΙη. ΠΌ. 4. 
ΟΡ. 14 ) Βείϊε ηυϊάεμη οεηίεε Ἡεγοάοίις, μὴ ἐνδέχεδς, ἀνθρώ - 
ες τῷ οἱ ἑξάμίωον νύκ]α χαθδὔδεσι, βεγτ γον) ρος τε ρογιτος 
πε 7 μὲ {ἐγπεέυθηι ποδί οι ἀογγμιαηε. ὯΔΕ ρίαν απο (ει Πας 
ψοῦθὰ ἴῃς: ΠἸραπέαγ, νεῖ πόλον ἀρκἼων ὕγῸ οἵγ οὐο ΟπΊη ιπλ 4105 
501 ἔγαπις δορεορεγϊοηῖδης ῥγοχῆνηο, ἼΤΟρΙοο {οτ]. Ο ἀηοΥ 1, ΤΌΓΩΙ 
᾿φεηίεπαππηι : νοὶ {1 Ττορίοιπι ῬοΪυπ οἸο! ἀὈγπ5 νἹἀθαίαν, (4Δη- 
“ππλπη ὃς Ηείγεϊ 15 ὅς ΕὐπλίΠ 5 πόλον χύχλον οἱγομίπηι τε 0) 
“16 120 μοίο 4γξξσο ργορτίβ {ππηρίο θοάδηη ρἱαηδ (θη(ἢ τηΐεΠΠρὶ Ρο- 
ἐείἴ : τὰης δυεπη εἰς Ω1Π1] «Ππἃ πυληῚ τεγίμς Πς να] θὉ: Ὁ, ( χαϊς 
᾿ΘΠΪΠΊ πείοϊξ δϑοίεμγ δὰ Ῥοϊμπὴ γώ ουΠ1 Πα Παιιαπη Ῥογνθηῖγε 9.) τέ 
βεξηκότ- εἰς ππόλον ὠρκήων, ἢέ, δοίο ποσοάξητο φἀ Ῥοίμηι, Ὠος 
αἰ, ῥγόρτηις Ροίμηη (συμ (ςΠ]. Ἰαχίᾳ Τχορίτοατη οἱϊ ) ὃς ἀιφαιροῖ δέ 
ῬΙΙΠΙΔη15 1{{|5, 50 0111 ἀἸούμς ἀσσοαφνιίς δοίο Ῥγορίης ὉΕΥΕΙΓΟ 
γγεγηά,. Ἡος φυϊάεπι (επίι οἴτοι!ο Αγόξιοο Τθυ]ς Γδ):ςϊδέοτ, κ 
ΠΟΧ Π.Π4 8016 1η Ττορίοο δίζινο οοπίτιταίο, ὃ. σοηίογηνα ἢδο 
ἐγηΐ 115 485 ἧς ἜΠιΪο ργοήτι ῬΠΠ τσ 1. 4. ο. 16. 15 ΤΡ (οἰ{ τ εῖο 
μ]|4: 676 ποξίος, Οαρογῖ ἤσηη7} δοίς ἐγαη(οησο,, ππμἰοίμ6 σορ- 
γα ῥὲγ ῥγμρηατη τος. Ιάδηη εἴίδῃγ ἃ ϑοιθο ἐγαάιζησ' ο. 25. ΠΣ 

υοὐ ἢϊς ποη Πιηρ]οϊέεν (ΟΠ 120, (εὰ (οἰ τεῖο «ἰξένο, ἀϊκεῦιξ, πες 
γηγηα, (δὰ (οἰ 2εῖο ῥγηριαί:, τεσθπειογα πὶ ποτε : νοΐετες ἘΠΙΠῸ 

πογηϊπο (01:11 πο ηἰΠ οἰἐΐομηΣ ἱμίε!Πρσαπε (ἀξ Ὑαγρ, Οεογρ. 
(0.1. 
᾿ Ηρ» ά4 (214, ἀἐ πη βγδηλθς οὐ 416 {ΕΥ̓ ΟἼ:4:ς 

᾿ “σγτοοία) Ἷ 
Οὗϊ δυηγιαρι ορροπιηξ, οοπέγαζες ργὸ ὑγουΐιάν, Βος εἰς, ὅγουλ 
Πρ» Αγ “102. 
ὌΨ. 83. ἐκκέχυ πόορ] Τιδρ ὕγο ἐπμρηίγιο δοί 4. Ὦϊο ροηϊέαγ, 
ὃς ὑτοιϊπάε Μείαρηογιοα αἰζξιο ἢς εἰΐε νιάδζογ : δε ἰμοθη)5 δ 2616 
ἐΠεπΕ τοῦ οι ἀϊῆενγε ἀούσι φυϊάσῃη τγοσφησίουος ἰζαϊταπηξ, ὅς δο- 
Ἰξηι γόνεῖα ἸσηξὰΣ παΐογα εἰ οἰτηι (ἐπ ΔΏλΧπρΟΥΔΕ 5 αἸΔΠ ΦΕΙΑῚ 

δι:- 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΚιαΘ.. 0’ 15} 



154 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ 85, “". 

{ἐπίεηξίατη (εχρίοίᾳ φυϊπέα {Π4 εἤξδηξία υαπ σα Ἰς δι σογρογῖδαβ.. 
εὐϊδαπηΐ Ῥεγιραζεεο!) ἐπθέαν Ψοῆπι5, ἀς Οτῖρ. [60].1.2. 41 σοηία-, 
ΤΙ ροίείξ, πεζαε δηἰπι Πίο ἴῃ ῬΩγ ἤσ48 οοπέτονεν ἤ45 Ἐχραϊδη αι ἰοτν 
ας εἴ. ᾿ ἣν 

Ψ. ς84. Λοξοτέρῃ γὸ τήμιΘ- (τὸ επίπι Ιοσᾷ ὃ ΖΕ φαδίοτε. 
(δ᾽ δρθσατα γούζα οἰτ, ὃς Ζοαίδσι5 ΔηρΡῈΠ5 ἕεγε γοζξ!5 Ἠουζοπέθην, 
{εσαξ ) τοπιοίίοτα, οὸ οδ] υἱοῦ δι5 ΔησῸ} 5 801 οσοϊάεηβ εογαπη, 
ἩοτΖοηίεπὶ ἰεσαέ, ἄοπεο {πὖ ΟἸγοι]ο Αγέξίοο, δ] Τἤα]ς ἢΐα, 501 
ἴῃ Ττορίοο Οησγὶ οοηιἐϊξαξα5, Ἡουϊζοπέθμη ἔδηρὶξ απίαπη ΟΠ 
ξοδέ; οὐ ήψιο βεχη φά ϑηνὶ ἀο(σοηάφρις, πον [ιϑίθης, ἀρῖμάε ραγῈς 
οὐ φείεαέθ αἰξοπάρης, ἴτὰ αἱ ἃ σοπήρεύξα παπφυάτη ἔς Γαδ αοδέ,, 
ἄπιπι οὗ ἐψηα οἱ γοΗ τσ. Υ ΔἑΊ0Ή6 τΟΙαΠῚ οἰγοα!απι ρεγαδίέ, αασὰ 24. 
ΒογάΓ ΠῚ ἰραίο Πέ. : 

Μ. ς8ς. ᾿ϑεέῖαν ἐπὶ κλίσιν 1 1πξ6ΠΠρὶε δοίεπι ἴῃ Τγορῖσο οίῖνος 
ςοηΠπΐπτη, χα ποτα, ἥπονε πιοπεπίο τπαχίπης ἀεργπηέαν, ὅς. 
αὰ ϑερίεπίγοπαίς Ηογίζοπέῖς ραπόξαπι ρεγνεηῖε (001 τπηθάϊα ποχὶ 
οἰΚ τὴ Ἰοςῖς οαπάεηι οαπὶ ὙΠαΐς ἰοηριτπάίηεηγ, {ξἀ πλπογεπὴ [Δ{1π| 
ταάίπεπι, Βαθεμεθιιβ ) 25 ἐζηιοα γοξία [εομηάπρι ἡρίμηι Ἡοτγίζοης. 
ἴςπι (ποία ἕπης {τίηριξ, ποη Πιδ6) 44 Ὑρηίθη γαάϊος ΧΑ 
ἴζα Ὀξ ππθγᾶς οο ἐειήρογε ἴῃ Τιυΐο δὰ Μεγ ἀἴοπγ τη Ἰππηϊζαπη ἐχῸ, 
ΕΠ ΠΕΙΓ, ὴ 

ν. 586. Μέσφ᾽ ἐπὶ κυαγξες 1 Νοη Βδο τηπέδξιο ἐπ} ἀετγΠΊ 46: 
διά σππι «ἀ Αὐζγα!α Πεη ΡΠ δου ΠῈ 801 γενεγ ταν, τξ ρεγρεγαπη, 
ἔχ ρυϊουὶ τα (δπίεηξιας ραγαπΊ σοπίεηΐαπες, ἰοσαπι πης ΕΧρ ΟΔΕ 
Ἐπ αίῃίας ; ἔππς εηϊπ 1η {επιετιὶ ἰαος ΤΠαΪς οοη!πεηάα οὔδί;. 
“αλῇ ἴῃ (ρ 3 ῬαγΆ εἰ, (Ὁ Ἰρίο ((1]. ῬοΪο, Πέα, σὰπὶ ᾿ρίε Ἐπῆῖατ. 
{{ππ|5 ΠΥρεγθο σιηῚ αηΐεα Ἰπἀϊσανεγς, φαοί ἢΐς αβαγπχαΐ Ὀϊοηγῆμ8,. 
8016 ἴπ Οαποῖὸ σοπίξαΐο ρεγροίπαπι ἴῃ Τμα]ς ἀΐεπι εξ, ϑεά. 
1πί6]Πρεπά πα, ϑοίει ᾿ποῖρεγε Τῆμ165 ΗουΖοπίθηι νείρεγι {δῖγο,. 
ὩῈ ποΧ Δ[ίαπα ἢΠέ, οαπὶ ἃ ΤΤΟρίοο Οδηοε ΔΠ]παπεα!απα γε εξ “᾿ 
θη γενεγίθηβ, ὃς ΖΕ ἸΠΙορία γαγῇι5. ρεγρεπαϊου γεν Ἰπτρεη- 

ἄεῃβ, ἃ αι ῥδαϊα πὶ δὰ Βογεδηι ἀρέσει εγδέ σιπὶ ἴῃ ΤτΌΡΙοΟ σοη-, 
{Ιξαδι5 εἢξί, σαϊ Το θγα Ἰηίεγῖον ὅς ὅγεπε ΖΕ ργΥρε υτϑ8 Τυδ]εζξα.. 
“Έερῖοράς φαΐετη χυαψξάς γοσαξ, (Δη]ιΔΠΊ πῖσγος ( Πυλπα δΠη ΝΜ 
ΝΟΧ ῥγοργίε σσγμίοος ἢρσηϊῆςεῖ ) χαρά Ῥορίδ οδίσιγος ψαοίν!5 σοτ΄ 
ἰογεβ σαπὶ ῖσγο σοηξαηάμηξ, νἹά8 Ἰη νετί, 573. πο δι ἀα5, κυ ανοῖν 
μέλαψες. ΟδτΌΪεις Πα! ἀθπ σοΐου πῖστο ργοχίπηιβ, Ἰρῆχας ΖΕΚΠΙΟ 
Ῥαμη οΟἴουῖ, φυσα πηαηϊξείζο ἃ ῬΙηΐο ἱπηυϊέατγ, 1. 22. δ. 1. ὅὰ 
βγίεφηηος σ]αο ( ̓ος εἴτ, τ(λες Πεῦθα, φαας σδυαίεαπι ἘΠρῚξ 
{ὃ οδίϊγιογο αβανπηδέ, “Εερεορεηι οοίογονι τηηΐεφηες. ἶ 

ἐλάοσῃ 1 ΜΙ ἀείαν Πᾶς νοχ, αι ἄς φυτίσαξοης ἔδρα αἱαγραξιῦ 
ΤΑ α]ΟίΟ 8015 σαγΓΕΪ ἀσοοπηπιοάαέα, ἀε χαο νἱάε ΟνἹά. Μεέαπι. 1. 
ΟΝ. 587. ᾿Αλλ᾽ ὁπόταν Σχυϑικοῖο ] Ναν!ραίίο Βδο ἃ ϑουτῃίοο ἱ 
Ἐοιτη Οςεδηστη [ηζιι} Ἱππαριηαγία εἰς, ὃς ( πὲ σα] ΡΗΠοίορΠῖς. 
Ἰοαῦαγ," πλεητα 5 ρΟΣΙα15 412ΠῚ ΓΘΔ]15 Σ 64ΠῚ δηΐπη (δρο τοηίατπηξ, 
ἈΠΡῚΙ ὃς ΒεΙ͂ρν, παπίας ρον! ]πηϊ, πππαίαιτι ἐαγεη νοῦ! οοπΊροσ, 
τεβ ΠΕΡῚ ροσπογαηΐ; 40 πλληπ5. οὐδάλῃι5 εαπὶ ἃ το αΐ Ἀο- 

ὨΊΔΏ]5 

΄ 

ι 



οτος ΟΟΜΜΕΝΤΊΤΑΆΑΤΙΙΒ. 
- ἥν 

᾿φηῖς νοΐενθι15 ὈΠΟΩΌΔΠῚ ρεγδέξαηη: ΝΙΠΉΕΠῚ 11 ἣς βου ΠΙΟΙΠῚ 
εἰδόπι Οςεδηππὶ πογαηΐ, [εἀ ἢπι:1 Βαϊτοο, αὐ φηΐοα ποίδξιμη, 
ον τοὶ (δα ϑαγηγαῖίοὶ Οὐεδηὶ πούηθη ἱπαϊάεγαηζ, ἸΙἀθοσας ϑογτῆι- 
τη Οσεάπαπη ΕΟΟ σοΟΠΕΠιαΓΙ, ποη οονίᾳ ἁΠαπα οορηϊίοης, ἐεὰ 
γρἰπίοπε (614 ἀπότι, {τλταογαηΐ. , 

Υ. ς80. Χρυσείίω τοι νῦσον 1 Τη(Ὁ]λπ| Πᾶης, πὲ οἰἱπι Παρ ιέα εἰξ, 
ἡποὰ φωγοὸ ΑὈπηάαγεῖ, χρυσίμῦ ἀϊέϊαπι Ρ]ΕΓΊΖιΕ {αϊασπηΐξ, ἀπάς 

δι} οτΐα δυο 6]815 ΛΟ ΠΊ εΠ (πυαπαίδπη ἃ γεΠεχίοης τγλα!- 
ΓᾺΠῚ (οἰαγίαπη “γε ποιήξη εἰ ἱπηροηΐ ροίιΠε ποη ΠΊΔΙΕ Δ1161- 
δίων Ἐπ τΑτΠΐτι5, οαπη ϑο ογη 101 οὐἹγ! δῖο ργοάδέ Ὀ]οηγ 115) τὲ ὅς 
ἴλπι ᾿Αργυφρί αὖ χγρορέο ἀἰζζατα νοϊμηί. Ἐπ5 ὀχεγα [141 οὔἵτα 

αἰαθης Ῥ]Ιηῖα91. 6. ς. 21. ἃς ε]υ5. Πηγίμ5, αἴ ναΐρο ἀπά ξ, ΘΟΙΊπιις 
5.55. Αἰ ἀς ἤζμι ἰοησο πἰγουΐογε δα Οτίμπη Ποὺ 1ΠΈ ΕΠ ΠΡῚ ἀεδεί, ἢ 
ΓΙΠῚ Δ] ογπι (δηΐδηζια, 1ρίααψιις νεγιτδέθ, πος σοποι ας γοΠπῆα5, 
ΠΗ εηϊπ ελ5, απ δυζζονς πο το, ᾿π ΕοΟ πηατῖ, ὅς Ὡ]ππηο Οτι- 
ξηΐε ἰοσληΐ. Τία αιιόζον ῬογρΙ! ΟΠτγίδη {[0Ὁ Ἰρίαπη 50}5 ογέμπι (ὉΡῚ 
ἃ Ὀϊοηγῆιις ῃΐς βαπι {Ἐαξις ) οοπμέγα Πανίαπη (σδηρεπ ἰοσαξ, ὅς ἃ]- 
ἀπηατη ἐεγγαγαπι σὰ ΟΥιεπΐεπη ἔδο!ε ; οὐ} 115 γεγ4 σΟΥΓΙΡίΕ εὐιΐα ἢς 

Ἧ τ Θαἰπγαῆῃς, χα] αὐτὸν ἢ τὸν πυ]α μὸν ((σφησειτι [Ο1].) γῆσος 

᾿ὠχεάνεΘ- ξοκίτη τ «ποὺς ἀνα ολίυὶ μερῶν, ὑπ᾽ αὐτὸν εἰν χογΊα 
ἰον, κολεμάψη Χρυσὴ ᾿ Οοηεγα τρίμηι βίοσηι ( (σληρεπλ) 2᾽.- 

{π|4 εἰὸ ἐρι Οτόαρο {4, ἐοεῖτις οΥθηεαί δ ἐΟΥΥ ἐγαζέης μἰείηια, (εὖ 

120 ϑοίο ογΐομεο, ΟΡυγί (τα “π᾽δ4 ) φορά. Μεῖδ φίλη, ]. 3. 6.7. 

γηῖς (τίς οοηίδηεῖγο νἱάφξαγ ; 44 Ταγρπηι (1Π601}) ἐρ{εἰ4 6} ΟΡΥγΓε, 
Θδησορι ΔΎσΎΥ6 : Ἰίσεῖ ἐπίπι σογίι15 Πέτιβ ΡγοπΊοηίου! φαοα Πις 

Ταπιυπα νοσαὲ νἱχ [λΕϊ5 οοσηίϊτι5 Πί, (σδηρεηι ἴτμεη ([ος Εἰ, οοη- 
ἃ (σλησεῖα ) Ατὐρυγεη ἐϊαίαϊξ, οὰϊ ΟΠγγίδη., ἑδπα μΑΠῚ νἹΟΙΠΔΠΊ, 

ΟΠηπε5 σοπἸπριηΐ. [Ι͂ἢ ΠΊΑΓΙ εἴϊαηι Θ1Π48. ΔΠποηΐς Οὐ (6 [γμης 
{{ξπ ροίτις Οὐγγίες, ἀρρε!!δτίοης ΔὉ 1η[]ὰ λξξ4) ἃ Ῥίιηιο 1ταξα- 
αν, ΠΌ. 6. σαρ. 17. 41 Ῥεοίεηγαο εἰς ήσρηης, (σαησεῖοο Ουθηΐξδ]!- 

ὅτ. “5:4 ΟΒιγίδη, 4{4Π| ἱη{ἰδτη νεΐεγεβ οριηδίϊ ἰπηξ, Ῥεπιμία αι 
ἘΠΕ ροίϊεγίογεβ ἁρπονεγμηΐ : εχ Πα Θηϊπὶ σοηΐζαξ δαπὶ τρίαπι εἥξ 
θλπ ῬίοΙειηδει5 ὃς Μαγοίδηις Ηετγαοϊοοῖα Χρυσίωώ «ερσύγησον, 
Ορηέη, (δα μγέαηι, ΡΘΉΤΉ ]4τι νοοληΐ, ἀααπη ταμηεη Ἰρίς 
Ῥιοἰδγηξειι5 ἱπίογ 1{145 ἡπηεγαῖ, "Ὁ. 7. σα. 5. Ελπὶ τη Ιηὐ1ὰ οχῖγᾷ 
Οτηρεπὶ πΐεγαις Ἰοολέ, ἃς εἰ ργαξεηΐαπη οἱ {τἀέππηξ τίνα πηθτη 
Νρηιιπι δ: Παγιπὶ ΓερὶοηεηΊ, ου}}8 Μεΐγοροί!5 ΤΡί)4 ἀἰξα, 4πλπα 
ς Οὐγγ}.. Ἰηία!α; δἀνεγίατη [ταζαξ δυιέτοῦ ῬΕΓΙΡΗ͂ : ὃς ίλης, ἔλιπη εχ 
“ἢ, αι ῬίΟΙ ἘΠΊ Οργγίος, δα μγο ΟΡον(οηοΠ, ἀς(ςτροης, 
ἸΠ5 Παπεῖ ΟΡρΥ 672 ἸΠΠατὰ θοη 8[14π|ὶ εξ, φαλπὶ αν μοάϊς Μ22- 

ἄζοά (ἰοϊ(ιιΓ, 4ιια» [πες ἐχέγα (σδησθπὶ ἱπίρηῖ5 ρεηϊηίμα οἷς. ἘῈ 
φιοὰ δὰ 2γγγγεη Ἱπίαϊαπν ἐρείζαξ, αυλπι σαπη ΟΡγγ(6 ααέξογες 
ὈΠπησαπέ, ργοδαὈιϊς οἰὉ ελη} εἰς 5. γεν α7ηῖ, ἴοι 5"), ΦΕΥΖΉΣ, τη.- 
τη, 45 ὅς Μαΐδος», (δα νείεγιπη Οὐ γίαρ, νἹοῖπα εἰς, ὃς αἄνεν- 
ας (Θαπρὶς οἰτία [ἴα, τς δά σληρεπι Αγρυύγεη Ττέα!ε ΜΙ 5. ἐπ 6 
ἈΓρεπίο ὃς ΔΓΟ ἀθυηάαγε Ποάϊο ἐγαδιειν. Ἑδπάςῃη εξίατη εἱδ [α- 
ὉΔαΠ ἸαΠ]απὶ Ῥίο! πλᾶο νγοσλίδη, σμ]5 πλοίτορο τη ΜΠ. ᾿Αργυξῶν 
--“. ΠΟΙη1- 
ἢ 

- 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ. 
ποιηϊηδέ, ΣΏΪΠΙ Αἱ ατιδηο ναπη; Ἐκ ΠΕ ἔδιδη, [τε Π6 ρύδ- 
{ἐγέιπι ( πᾶπὶ ἡ 44 ἸΙοπρίευαϊποπι ἐροέξαξ, Τπαϊα ἐχίγα Θδησοης, 
ΟΓᾶ, ΟἸΠὴ 1Π{1]15 νΊΟΙ15, ὨΙΠΉ ΠῚ Οτγέμπι νεγίας Ὁ δοὺ ργοπηονθίαγ)ς 
ῬΓΟΌΔΌΠ1πι|5 τεάαϊξιγ 7 αυάηι Ἔξ αιϑ5 111 “αῤααάΐε ἐρημία ἀἰοίτασις 
ποιηῖπο Ἰρίο ποη Δ αἀεπέε : ϑηγηαεγ τι γεῖο ( 85 4115 “γσΥδο 
αἰεὶ νιάδειν ) ελτ εἴξ 4125 ᾿Α[αθᾷ οάμμον)}. (ειι Βοη Εογεμηαιο 
ἃ ῬιΙΟΙεπΊαῸ νοσλζαγ, αυδπη δάνεγίιι5 (ΘΠ ρα Οἴτῖα, υδ] “47 }γ6 
Μεῖα, (αὖ τρίο ξΕ φιαίογε “ταέιέ. Νεααε οὐδέ φυοά Ῥ(οΙεπησι 
Βοηα Ἐργέμμ ὃς 7 αὐ φατὲ Ἰη[αὰ5 τλα]οῦε ἱπέογνδ!ο ἃ [8 Ἰηνίσεῃ 
τεπιογεῖ, ὅς ΠΊΠ]ΠΟ ΠΉΙΠΟΙῈ5 ἔδοξε σπατη δηγηαέγ ὃς Ἴσος τοη γῈ 
πῖγε Ποάϊθ σοπίριοἴ ταν" : Εδᾶ5 ΘΠΪΠῚ ΓΘ 4115 οπηηίθιις τη[Ὁ}15 ΠΊΔ]ΟΥΟΘ. 
ἔλοϊξ 4.85 1η το τραόξα ἀείογιδ᾽Ε ; ραγέεβ ἔδπηθη 85 41 ΠΠΑΧΙΠῚ 
ΠῸΙ Ἰηνιοεπὶ ἈρρΓΟρΡΙ Πα Δης ο1ΠΊ Ἰρσπουαῇδ νου! ΠΠΊ16 εἰς, πρα 
ΔοσιΓαΐε 4601 ἦε πιαρηϊπάης δας Πίμ τοηΠε, Ζαρα! γεῖς 
ΤΩ {Ὁ] ΔΓ πηᾶρηδιη {|| γαῖ Ἰη4ς ΠΟΙ] ρῚ ροΐείς, φιοά εἼα5 Μείγορα 
{πὶ ποπηπεξ ῬτοΙεπηδοι5, ἀπ ς μ᾽ ΓΕ ατθο5 ΠΑ ΡΌ]ΠῸῈ ἀρραγεῖ: [ἴδ 
ἐοΐατη ε)5 ἀϊπηιεπΠοηθπλ ποη ἐγαάαδέ, αΐρρε οαἹ εχῖρια ἐδηΐαη 
115 Ρᾶγ5 φοπηρεγία πππ|, Αἀάεγα ἰδεῖ ψιοά ἀριὰ ἀοίΠπηαπ 
Βοοϊιαγέιπη ροίζαιατι μδδο σοπηηοπέδίῃς {ὰΠ| τορογί, (1. ἀὴμ Ρὰ 
5 ὃς [πᾶ|5 τη{π]4πὴ (Όπαγο, Ἰάεοαις ᾿Γαζαίς, “αὐ ααέη, τἱΠ}] ΑἸ 
ποΐαγε αιιαπν 7 4Ὁ.47)1 ἐρ{{{4᾽}}. ῪὟ 
591. νοτίης προπτίρφιθε χολώνης 

ΑἸ Δα χε Κωλιάδι» μεχίλίω ἐπὶ νῆσον Ἱκοιο] 3 
δ1Ο ἹΠτεΓΡ Πσοπατπη οἢδ ἤιης ΙοσαπῈ οαα!άεπη ϑαϊπηαῆο Πθηϑ Αἵδο 
(εηξίογ, αἱ Κωλιαίσδι) σοπ)] πη ραΐυγ σππΠΊ χολώγης, ὃς ἀδ Οοἰασι 
ῬΓΟΠΊΟΠΈοΤΙΟ 1Πτο Πρ δέτγ, “μάτην 5. Αἰ ψαῖ χα οπῚ (δ ΠΕΪδι18 Πηδ- 
ἵπ15 οοἰγδογεαί, αὐ Ηγρεγϑαίοῃ οῈ νιἀδαΐαγ. ὙΨΟΠΕΓΟΠῚ φυάεῃ 
Ἱωλιοίοἴα, ΤΟΡ ΠΟΙ Πα] εχ δέγαθοπο σοηίξαε ; Πίπο Ταρτγοθαποῆ 
Κωλιοίδι δ᾽ νῆσον, ]υλῇ ΚΈροΥς τη μά), ἢϊς ἀἸέξαπη, Ἐπ αἰ ΐα5, 
δ εὐπὴ (φαιπξῃς5 Ηδη. δέερἤδηιιβ, ορίπαπέμγ, ραπόξο ἰηΐεν νος 
591. δ( [εαππεπέεπ: ἱπξειεζῖο. ΑἙ Ψεπαγείη ἴῃ Ἰη[α]4 ἢδο ουΠ απ 
ὨΘΠΊΟ ψΕῖΕΓΙΠΊ ργΟΘ 1 : (οὐ ον γεγο ει Οοἰέοιρ ( ὃς σοΥταβε 
φαϊδυόατη Οοἱοβοηη1) Τηϊ5 Ἰηέγα σαηρσεῃη ργοπλοπζουαπα ΜΟΙ 
ἀϊοηαῖε, εχ δάἀνενίο ὙΤαργοῦθαπες Ῥ] γί ΠῚ {τἀέεταηΐ ; οὐ]5 ΘΠΔΠῚ 
τ ΕΠΉΪηΙῈ Τρίδ Ὀϊοηγ ἤιι5 Κωλίδι0) ποπηίπα, νεῖ α 48. ΡῬΙηΙα5 αΕ, 
Ογόαγα Τ ἈρΙΟθΑπε5 ἢϊινίο Ιοπιδης, (δ]πηριε, Ργοχήγιι ΠΣ ΤᾺ 
αἴ ῥΥΟΥΙΟΉ ΟΥ̓ ΝΡ) ΖΗοαΪ Ὀοσαέηγ Οοἰξάσερα. ϑίγαδο δέϊδηη, ΠΡ. [5. 
ΤαΑργοῦδπεη {Ἐδέμ 4Π στο ἀϊεγιιπι πανϊραξίοπε Ὡθθηδ ὑτὸ ἐδ γ0: 
σφιωτοίτων τῆς Ινϑδυκὴς Τὰ ΧΙ γε Κωλιακὲς πρὸς μεσημί(είαν», 43 
ΘΧΊΥΘΊΣ κα γπογϊα ο)λ [ηαϊω )αγεϑης μιχεέα Οοἰΐαοος , τς επϊῆ 
ΟἸΠῚ ΘΙ ΠΊΑΙΟ ἱαρο, ὉΡῚ πηα[ε οἀϊίαπη Κωνμωκές. Ῥορα! {0}. φα6} 
ἐγ Ο τ} ἢπιΐς ργοπηοηΐοτίο νἱοϊπιπη Ἱποοϊθδαης, ΟοΙ οὶ ὃς ΟΟΙ ᾿ 
ὅζ σογγιρίε (ΟΙςΠΙοῖ, αἰ νἱἀοπξαγ - τξ ὃς ἤπιις ΠΊΑΓ 9 Ἰαχία ρος 
Ἐποηζογιιπιὶ πϊ4 Οο]ίοιις, ὃς, νοοὸ ἱπάδ ἀερτγανδία, ΠοΙομίοιι, ἃ 
ῬιΟἸξηγαο ποπηϊπαξιτ ς οἱ δξίαπι ΟΟΙοὮΣ επηραγίαπι ἤτα νἱοῖπο, 
αυ5 ΖΕ(ΠΙΟΟ 1π ςἀϊεῖ5 Οοῖοῆς, ἴῃ ΤΠύσητο δυΐεηιοοάίοο, ἐθίτε ϑ41- 
τηΔΙΟ, ΠΟΙ ᾽ος, Ἐχ Ῥίοϊεμηδο εξίαπι γἱάθίαῦ Ριοπιοπίογιπμη Οοἶϊα-. 

ΟΥΠῚ. 
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ΟΠ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΈΕ. 
ἡ ἰοῦ Κῶρυ ἀϊέζιιπι, παπὶ ἐο ἔειε ἴπ ἰοοο ἨΡῚ διιέζογες (οίδ- 

1πΔ Ῥγομηοηΐογίιπη Ἰοσδηΐ, ᾿ρίς Κῶρυ ἄκρον τὸ χἡ Κονιγικὲν πο- 
ηἰηδῖ, τς νυ ]ρο εὐϊξιπι ; ὉΡῚ ἰαπηθη Κωλιακὸν (ὉὈΙ ΓπΘΠάιιπὶ 
οηίδέ ϑαϊπιαίιι5. Ῥγοχηοηΐογιπι πος, Ζ6Ε11. ᾿πίπ135 ὈΓΟΧΙΠΊΙΠῚ, 
οοῥίμ ΠοάΪε ἀϊοίξιν, τε ϑαἸπγαῆο ρἰδοοῖ, φποὰ ἃ Οοἰέοο ἀπὲ Οοἱ- 
ἰοῦ πΟη ῥγουίας ΔΙ ; που Δ" ργοιηοπίογιιτ) Αἰμέγαϊα ππῖς 
οἰηι1πΊ, αι Ῥίοΐοπησο (ογηάγᾳ νοσαΐῃγ, εἰαπηπυπὶ Ο4ρεὲ (ο- 
)γγ2 ἀρρε]!δίτγ, ΘῈ ἀπο τἀπλεη 2η Κόνιγεκὸν ῬίΟΙειτα: ἴῃ Κω- 
κὸν τιμία! ἀεδελί. Μαυϊΐζαπι ρυοίεζϊζο πὸβ πονεῖ (οπΊΔΓΙ85 
γηδη, υὐ Ῥεοπιοηίογιαπη {Ππ4 εξ οεπίξαπηγιις χαρά Ποάϊε (ζο- 
ΟΊ πὶ} γοσδξι, τηᾶρηο δἰ πα Πο δὰ 1ῃ τὰ αἰδηςιεηΐεβ. ΕΈ φιοὰ 

ὦ Κῶρυ ργοπμοηζογιπη αἰξιπεῖ, ΠΠπ|ἃ ΤΑρΡγΓοθΔηδο ργΟΧΙΠΊιΠῈ Ἱπΐεν 
Πηΐὰ [ηάϊα ργοιπηοηίοιία ἃ ῬίοΙεπηο {τατυϊέιγ, ὅς 1η[]4 411855 
τη Κῶρυ εἰϊλπη νοσαΐα ᾿ηΐεῦ Ῥγομηοηΐογιαπη 1{Ππ4 ὅς ΤΑργοθάπεη 
γ Εὐεμη ἱπίεγροηίίαγ : {πῶ ΄α!ἄεπ Ῥγομηοπίογιο 1}1 α]γα (ὸ- 
ἸΟΓΙΠπ1πῈ δὰ Οὐ]δηΐομη 2 {ἰντπὶ Πίο (Ποη Δαΐεπιρῇ Οομπηοσίηο 
ἀζϊε σοηνεηϊαπΐ. [Ιηΐεγοα νεῖο ν᾽ ἀεζαγ ΟοπιογΠ ΠῚ ργοπιοηΐο- 
ἀπη ΟΟΙ11οἱ ΠοΠΊΪΠΟ ἃ Ρ]εΓΠπ6 πϑΐαγι, ΠαΡρα φιοά Ὡἰπλαπ δὰ 
ΠἸο ΠῚ [πα ργοπιοπίογιπη {ταΐϊαπηῖ, ὉΡῚ παχιπγαπ [ΠΟΥῚ5 

ΧῸΠῚ ΠΕΡῚ φἰΠγπηδηΐ. 
Υ. 592. μεγάλίω δὲ νῆσον ἵκοιο  Ῥίοϊεπλδι5 φαϊάδα) οπγηϊα 
ΠΑΧΊΠΊΔΠ ἔδοιζ, ὈΙΟΩΥ [115 γεγο Βγιΐδηηϊα γηϊπογεπη, πῈ1η νεγί. 568, 
Ἰνταπη : 6 ναγίαγη ΠΗ1Π8 δάἀμπγοάιπιπι ἀα ε]115 πηαρηϊἤϊηε νεΐεγαπι 
δῃίοΠΕΪΔΠῚ εχ ϑίγαθοηε 1. 1 5. οοηίζαῖ, 4α] τείεγέ ϑᾶτη δ Ἐγδίοπθης 
βδοο {1λήϊ4, Πος εἰξ, τοοο Μ. Ῥαϊ Ιοηραπῃ ἀείογδι : Οπείογιΐαπὶ 

Ὁ ΑἸεχδηαγι οἰλΠΠ]5 ργαίεέζιπη, ρεῦ χαεπῃ ργπγιπὶ γχοῖβ 1ῃ- 
ἘΠΕ, τοί4ΠΊ 6}115 τηαρηϊυάἀίηεπὶ πΠ σοοο {ϊδάϊοτγιπι ἔδοογα. 

ἸΠηΔΠη6 4ιαπίιπι 4ΔὉ πος ΕταίοΠεηϊ5 (εηξεηΐια ἀϊογεραε ̓  Ηος 
1π| ἀε τοΐο οἸγου 1πξ6]Πσεπάπμη, σαπὶ πεο η΄. Ιοηστέμαι- 

Πέπη πες ἰλε ἐπ Ππεπη, ἐείτε ϑίγαθοηθ, Οπεπογιΐας ἀςεβηιεγιέ, ΜΙΠπὶ5 
ἔσππηεη (τι Ποάϊεγηβ παν! ρΑ, ΟΠ θ115 σοπΊρεγίαμη ) ἃ γεγο δϑογγαυῖέ 
Οπεδοιιειιβ, ε]π5. οἰγοι τ πῈ ̓ πηπαϊπθπάο, φαὰλπλ ῬίοΙΘπΊδρι5 ὃς 
Εγλίοπεπος, ὅς δὰ Πυ}15 {ξηϊτεπεδπ ὑγοχὶπΊε δοσοάεηΐες ῬΠΠΙῈ5᾽ 
δι δ011Πι15,, 6ΔΠ1Ὶ 1ΠΊΠΊΟΟ ΓΕ δ ρ Δηο, ὅς πἰπιῖ5 δὰ Μεγ θη) εχ-α 
τεπάςηάο. ΝΙΠΊΓΙΙΠΊ εὰ εἰζ 1η{Ὁ14 φααπὶ Ποάϊα Ζ6:ἰ4η ποι ηδηξ, 
ἢ πιοχ ἀϊσείαγ, 485. ποη τποάο Βυίζδηπιςοβ, γεγαλ Πγ81{|5 ἘοΣ 
ΤΠΔΓΙ5 Ἰη{1115 πῖον εἰς : (δὰ ελγαῃὴ ρίεγαααε ργοτίι5 ᾿σποΐδ᾽, ραι- 
δ [Δ ΠΕ11ΠῚ ΠΟπΊΠς ἴξηι15 ποΐδρ, περ ἀξ ξαγ πὴ ΤηΔρηϊ τἀ η6 61110- 
᾿1ΔΠΔ σΟΙΡΕΓΙ ; ἸΠΠΡΊΙΟΥΓ νετοὸ Ταργοῦδησβ [αηγα, αΐροΐδ νἹοη1- 
Γ65, ὃς ΄υάτη Δίεχαπαγὶ Μάρηὶ οἰΠΠς5 ντ[εγαξ, δἴαας Ὡπάς ΙΘραῖ 
υὐ ΟἸαάϊο ΒοπΊδπη τ 1Π}σ {εγαπέιν ; ὅς οπῇ εὰ πηαχίπηα εῇδέ εχ 
ΠΠ}15 ΤΠ ΙοΙ5 πῆς (χε15 ἀείείζις, ἠδ εὰ πλοῖα πηρεγε οὗ ἰοηρίη- 
Πυϊέλέειτι ἔξοιγε ροΐεγαηΐ, τὸ γὺ πόρῥω ὠπατητικώτερον, 46 ἰοησίν- 
4215 ξαϊεγε Καοι με, οἕ γεγο 4114 ἐδ γε Κεπορἤοη. 
᾿ Υ. ς93. Μητέρᾳ] Μείαρῃονῖοα μας ἀϊόλξίοης ᾿πηπεγα νἱ θέαν ῥγῖ- 
τηλτη {{ΠΓρῈπΊ ΑΙ ΔΑΓ σογατη ΕΠΕρῃδηΐαηι (411 εηἰπὶ ΤΕ τὨϊοριοῖ {ππῸ) 

Ἐχ Τλργοῦλης ΠμΠθ, ἸΝΙΠλίγ!ΠΊ δα ᾿ηΠαϊα Ποη τἈηΏ πὶ ΕΡΡΤΠΙΣ 
' ΔΌμἢ- 
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"ὁ 

157 



15 
8 

᾿ς ΟΠ ἴῃ ΤἀργΟῦαπα τθπηϊηϊέ, ἃ 480 ἸηΓ]ΔπτΚ ἀεπομπαΐαπη γὸ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΙΙ 5. ἢ 
αὐυπάλν! (χφαοά ἐεπαΐανς ΑΙεχαηάον ᾿γομηπ5 αὉ Ἐπ αΐῆο οἰξαξι 
αἱ ἀε Ταρτγοῦαπε παῖς μᾶδε, ὁ6ῸὃῸὃ Π 

Θηξονόμθ- πέπληϑεν ὀυρῤῥίνων ἐλεφαζ νων) ᾿ 

γ ΓΙ εἴπη ἐ. ἐρβαγιεος 1720 γ 4] Ογ65 ΕΥ̓ΔΠΣ Ζ1|4721 ΖΠ0ς ἔδγε πο 

ἀϊα, Ἰρῇς ῬΠπΙ ὃς 801 1πὶ νεγδῖβ ; ἸΙάδοσιε εὸς 1η66 ἴῃ ΑἼδηη ἐγαάσαι 

ἐἴος ραυ!δτιπι ἀοροπεγαῆξε εχ ἘΠΠΊΔΓῚ ΡοΐιΠξ. ἠδ ἱ 

Ταπεφζάνίω 1 Οὐὐσπατὴ εὰ Πέ ἱπία!α ψαλιτι πουιῖπὸ ΤΑΡΥοὗ ΔῊ 

ΠΕ Η ἀοησπαγίπε, Ρἰ αγίπταπη ἁπηἱ σίταγ, Τη[ι14 φυϊάεπῚ ἐΔ ΠΠΠ 

Ξιμένδε, (νεῖ ποίλαι Ξεκόν δα) ἀἰέξα εἴτ, ἐεῆιε Ῥίοϊεπηδο. Ἰρη 
νεγο φρίλίε Ξδηικὴν ὅς εἰὰ5 Ἰπσοΐα Σαάλαι. Τασεφ(άνη, ἥ τίς ἐκπο 

δηέϊτο πάλι Ξημόνδα, νὸν ἢ Ξδηικὴ, γχἡ οἵ χῳτέχονες αὐτω κοινῶς 
Ξάλαι. Ἐλάεπ δἔαπη παδθεῖ δίερπαηιις 46 ατῦ. Ὁ] ὃς Μαγοϊδηῇ 

ἐγδοίθοΐα, ὃς ῬουρΡΙ φαόξοῦ ; Π1Π σαοᾷ ἢ: ἄπο Πδηαισιμᾶνδι 
Ῥαϊαῇβραοιάϊ, μαθεηξ, ἘΡῚ ΡιοΙΘπιατβ ὃς ϑίθρῃδπιϑ αἰν115 νοσαθα 
115 πείλομ Ξιμόνδες ὃς ῬΙΙπΐπ5 ΡαΙαΠηλαπαάϊ ἤσνη οαΠῚ ΟρρΙάο σοβ 

ἄν. 

της ΠΕ: τπιπάε (λεῖ5 ργορα 1 εν σοπίθηα!ξ ϑΑ! πιαί]πι5 1ῃ σαρξειῆς 
ὀξίαπι, σους Πάλαξ οὐἰπὶ Ξιεμόνδιε ςοηγαπόξα, Πδηωμσιμάνδε ἸΕ 
σεπάππι. Ησος δυέεπιὶ τρίο ϑίπημπάι, ἔεὰ ῬΑ] οι ΠΩ͂Ι, ΠΟΠΉΠ 
γε τυ ς εἴ ποπιεη Ταργοῦδηοδ αόξον ῬΕΣΡΙΙ τεἰταέαγ : Πομξ πα 
τῆεη Ξδηκὴς ει! Σάλη, αἰγοσαε γεσθηξπι5, σα] ποῖ ἀμ ηπης πο 
τξη δεείπη ἴδ Ζοζίαη ἱπῇι|85 ( 4α4Π1 πος νεΐεγπηι εξ ΤΑρΓΟ 

ἡδὴ οδηίεπηας ) αἵ μος 6χ 1Π᾿ 0 [βόγαπι νιἀοδέυῦ. Ἐγαίγα σα! εΠῖ 
απ αι], οαπὶ ϑαπηοίγαπη, (ει ϑαυπησίγαμη, 1π ]4 0} ὙΤΑΡΓΟΌΑΠΕΙ 

εἢδ {παέπδηξ, πος ἴπ αὐρατηθηξαπι αὐτριαηξ, φαοα ΠΟΙΠΠ15 με 
δ ΔΙ!Πηποα νε σαι τη ποιπηΐηα δϑαπγαΐῖγα ἀρραγελί. ῬΓΟΌΔΟΙΠΙ 
εηΐπη οἵδ, αἵ γείϊε γι Το ϑαϊπηαῆιι5, ἃ Ξαάλη νεῖ Ξδλικὴ, τοσοπέ 
ὁτὲ ἀρρο!!δέίοπε, χίδπη Ὁ φπίι]α ὃς δηΐο ῬιΟ θη 86Ὶ (οιηρογὰ Οὗ 
(οἱεία, ποιηθη σαοά Ποάϊς δὰ Ἰη{π|4 τετπες ἀεάπέξαπ ; ρῥγδείεῖς 
4πατῃ αιοά ἀρυά ρίαγεϑ {ςτϊρίογες Ραίαβηιμηάῖ, χαδπὶ ΠγΊΡἢΠΟἸξΕΙ 
δ μια, Ῥύο πόπηϊης ἀπίηο τοοϊξεξαν. Νοο γεγο Εχ ΠΟΠΉΠΕ 
ἴο, νου ΕΑ ΠῚ ΟΧ Εἰθρῃδηξς 4105 σίσηϊε ΠΊΑΧΙΠΊΟ5, ΡΕΠΊΠΊΒ δὲ 
τΑΑΥΡαΓ Εἷς ρταπάπογιδιι5, Πίσας απ ἀα ὙΤαργοῦδης ψείεγεβ δ 
ἄπηξς, ( ᾳπκ ομΠῚ 1115 4 ἀε Ζεῖϊίδη Ποάτε παγγαηξιγ οοηίογε ΒΟ 
οδατέις, ἀε Ῥῆσεη. οοἱ. [10: 1. σαρ. 46. πο απΐε ἃ π|6 νἱπ5 ΠΠΔΠ 
[8 ἐχαγανοίαπι, 4αἱ ὃς εαηάοια Ορῇϊν εξ οοηίεξ δ αυάτη τη 
ΦΔΙοπΊΟΠἰ5 οἶΔ1715) ργϑροῖριια νεῖο οχ Πία, Ζειαη εξ νεξεγαη Τὰ 
ῥγοδαπδη ἀρραγεῖ, Ταργοθάπθη επῖπὶ {Ὁ Τηϊα ἱπίγᾳ (σδηρεπι, 
ῬιοΙεπΊ 115 ὃς 411 νδέεγες σοηπτππηξ, υδι ὃς Ζειαη Πί ( οαπ 585. 
ὑπαΐγα Ἰαχία Αὐγθάπη Οδεν οποίαπι ἢϊ, Πα ἰοηρε ΟΥΘη Δ ΠΟ ΓΒ, 
πὸς νἱοϊηίον ἱπι|4 ΖοΠ Δ γεΐεγεβ ἸΙαίεγε ροϊπειῖε, ἢ Ιοηρε τοπΊ ΤΟ 
δυμηαῖτα οορηϊέα ξΙΠεξ: } εἰ δξίαπι ργοχίπιατα Τη 125 1{π|5 ρῖΟ 
ταοηϊουϊοίηγη Οοἰΐφοιηι ἀϊόϊζυτη ποη ταοάσ᾽ ΡιοΙεπίδι5 {ἘΔΈΙΕ, 
(«1 εἴίδαι (ο»η Αγ ἱα)η1 Ἔχ τε πιατη». 485 ΠοάΙα (46 ΟονΊοΥΣ, Εἰ ΥἹῈ 
ὁϊήδπι [αοῖτ ) νεραπι ὃς ϑίγασο, ῬΙηπι5, αἴχας τρίς Ιοηγ Παδ, δξ, 
πιοῦο οἰϊοηίατη. [πιὸ Ῥιοίεπηαιις Βουθ θυ Ὑαργοθαπεβ ραΡΕτ 
5 ἀουϊζαπι 28 Ἰηθτα ἀϊπαπηαπὴ αΠΠρπδς, (αλῆν Αἰ Αἰ ήλδ᾽ αδὶ 

δ 

Ὁ ἢ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΙ 5. 
Αὐἰεμιπι ᾿ηδ τοιπονεηξ) σοπεϊποηξι 1π615 ἱπέτα Οδηρεπὶ, ρυξοῖ- 
ῥα Ῥγοπιοηΐογίο πηοάο ἀϊέζο, εα5 νἱοἰπαβ ἔχοίξηβ, σα] Ῥγοπγοηίΐο- 
το ὅς Ζειίδη ὑγοχίπηα, ὥς ἴῃ ἸΙοηρι ἐπ Ἰηὶς σταλάμ 126--20 τη. ἰφξϊ(ι- 
ἀϊπῖ5 ΒΓ. 11--40 πη. ΤΑΪΔΟΟΥ Βογοαῖς Τ᾽ ἀργοῦδηεβ ἘΠ] ρογίαπι ςοη- 
{πες ; απας ὃς Βογοδ!θιις ΖεΙ]α. ραγεῖθιι5 (λεϊς σοηρταϊέ, ἡ φιυοά 
ἐδοθητογο5. Μον αἰ ΦΠι1Πη ῬΓΙΠΊαπῚ ρει σγαάι5 το ὉΪτογίας κά Οροα- 
{ππ| {τλίπεηάο, ἰοξιἀθπὶ σταάιις ἐς ΖεΙα Ιοηρτίπάϊπε ἀείγαῃαηέ. 
Δα γα ες αυϊή6ΠῚ ραγίες ῬεοΙοπισιις ἰρίδ (Ποὺ 4111 ἸηΓΪΔΠῚ τοΐᾳΠ}} 
Ἰπγῖ5 δὰ Μετ Ιεπὶ ἐμγοπίζει, ποπηί μι! α]έγα ΖΕ ιιαίογθμη Ριοάμ- 
5, ἀτπΠ1 1πΠ||85 ππαρηϊτἀ! ποι Ἱπγπγοῦῖος δαρεΐ, Ιησοτέᾳ ποίςιο 
12 ἔχῃ ἀιιόγιις, αι ὃς 211|5 ἱπηροίαϊξ ; οἰπὶ ἰοηρο 4114, σης 

γΕΠΟΥΑ, Ῥγοά! ογῖε ΟΠ οΠογίξιι, {111 δὰπη οἰγοπμη παν! ραγαΐ. 
Ψ. 594. ἧς ὕω] 5.10 Ὑτορίοο σδποῦὶ ({ιθηὶ αὔϑωγα ἀγάοη θ᾽, 
Το, ἔπη} γείρεζξι! ποι, χαΐδιις (ΟΠ ἘΙΕπῚ σα τἰνιηη εἰξ 5016 ἴῃ 
ἐο σοπί τέο, ἔππη Ἰρῆτις ΤΑργοθαπθς τείρεζξι, 425, εχ ἱρῇμς 
{πρροπέϊοης, ρεγροπαϊοι] εις γδάης, 50 ]ς 18] ΡΟΙΠῖοΟ, τογγείαγ} 
Ταριοθάπεη ᾿ς Ιοσαέ Ὀϊοηγἤιι5, ΒογεαΠ] γε τη ΕΙ Πίμῃη {γσαεης 

αὐλὴ γόνγεγα σοηρτιμξ. ἘΓ 15 αι ΠἀεΠ1 (0115 ἃ νείευῖθιι5, χυος τη 
ὙΙΠΕΓΕ ΠΟΠΕΙΡΊΓ, [π᾿ ΠάΠΟ ρα δ] ρεοοδξ - οὔτοι δηΐπ γοὶ ἰοΐΑΠ1, 

ΒΕ ϑΕΓΑθΟ, δ Ππι15, ὃς Ρ]Τηΐι5, νεὶ Δ] 4ι14πὶ 6] 815 Ραγέδῃ, τι Ῥίοϊε- 
πῆζιιβ, ΠἰΠῚ15 ,ἀ Μοιἴεπ] γοπιονοηΐ. ΡιΟΙοπΊσις σαίάἄθη) ἐχιρι- 
1 δῃέιιπΊ 6]115 ραγίεπ δ ΖΕ υλίογεπι ργοίθησιξ : γι Δίου] γερο 
ῬΙΙηΐας, ΠΡ. 6. Παρ. 22. ὃς 6}15 Ρ]αρίαγίιι5 50 ΠΠιι5, οὰρ. «6. ΘΒ ΪΙς 
ἐδ εὰ σοηΐεχεῖς, νἹεγὶ γο πηξ ἐατὴ (αὖ α[ἴο φιλῇ οαοΐο Πίαπι, ἀππὶ 
ΟΠ πηοήο δεργερέγίοηες, γετιιπΊ ὃς [γστίϊάς Το ποη ΟΟΠΊΡΑΓΕΓΕ 
Ἰδ[ιγὰς ὔηγηηαπέ: αιοά δοοίάογε ποη ροῆξέ πῇ δὰ Οἰγουϊαπα 
ΠέλνΟξΊσΠ1, ΔΌ]εραηάα εἢδέ. Οὐ μδπίο ἰενίου ἴῃ δυιόξοτο ποῆτο 
ὈΠΙΓΑΓΙΠΙ5. ΕΥΓΟΙ, 611 {Ὁ ὙΤτορίοο ΟἈΠΟΓΙ εᾶπὰ {ξαΐαϊε, (ιαγηγίς 
"ΠἸΙΔίΟΓΙ (11ΔΠ| ὙΤΓΟΡΙΟΟ Πις γἱοϊηίου ΠΕ ἢ ἈΠ ἸΠ ΟΡ ΠῚ Π4Π4Π 

Γαΐ Ιοης ἀἸρηΐον ῬΑρΙι15, 411 ὑχβο ρεῦ μἰεγα ἢϊς τοφάθῃἀηπι οδη- 
ἰεῖ; Πος ΕὨΪΠῚ ΕἸ ΓΟΓΟΠῚ αι] ρο  έ, (τἀπέτιπ ἀθείξ αξ τηϊπιδξ) ἢ δπίπα 

ἰέτΑ Τἀργοθάπεη ΠΕ σληρεγ, ΤἌργοθαπε οἰέγα Ττορίςιτη, Ιἀδοχις 
Ε0 ΒογΟΔΙΙογ, εγῖέ, Με 5 ποάτιπι ἢπης (οἰγεγοί, ἢ 4115 ΟΔΠοΓ. ΠῚ 
ἸὭρεῦ ΤΑρΓΟΡΠοη] Πίος {λέῃ ἀϊσεγεῖ, {πα Βογθαα Αὐμξγδηθας 
ἹΗΡΈΥΊΟΥ 4 Δεν Το]ςηΐ : [6 οἰΠῚ 15 α{π|8 γοοῖ5 αὐ γᾶγο Δρα πη 
ΔΠΘ ΟΓΕπη Οσοιγγξ, Ὠ1Π1] (416 {τλέπογε ἀιάθο. ΨΙἀδίην δηΐπη δῃ.. 
ΟΣ ΓΟγΕΓᾺ (Σῃ ΠΗ δο]6πῚ ἴῃ Οληςτο σοηἰυίιπὶ ΤΑργουαηϊξαν πα 
ΒΓΕΟΙ Ἰπηρεπάετγα. 
Υ. 597. Κήτεω Ξἶνες ἔχεσιν 1 Βηδγηρι γμάγο ( χαοά «Ὁ αἰξοῖο 
ἵετο, ΟσοΙάεπίΔ]1 (01. ΤΑρΓοθδηοη Δ|Ππ|, Μοῖΐὰ ΠΡ. 3. (Ρ. 7. Εοο 

Α11|722 7115 15. 7,477: ΟΘ ΕΥΦ σάβακ 67} ἃ εἶα ὑγοάϊδαν. Ρ]Ιηΐις 
ἼΔΩ, ]. ο. Ὁ. 3. Ἰὴ [παῖςσο πιατὶ ᾿ρῇ ἀϊῖο (ψιοά Πιοηγῆι Εγγίῆγω- 

Ἐπὶ εἰς, Οὐφοδηι5 [01]. Μεγ ἀΐδηιβ, αεπι ἃὉ Εοο ἀπ πηρσιηξ ἰρία 
Ὁ ΠΠΠ15, 1. 6. ς. 15. αὖ Ογΐθηξε, ἰηχαϊξ, οὶ, αὶ ἱΜου 2616 Ἱρμάξοις}) 
ΡΙΟαΙρΊοίας τη σηϊει! 1 ηΐ5 ὈΘ 15 ἀθέου δ]: : πὸ Ὠγρεγδο 5 οθηίεδη.- 
ἐν Ῥορέῖϑ (Ὁ115 οοποοίτ παρ ἀρυα Διςξζογοτα. ποίϊτυτω ἡηρεπίασς 
.- 

γεμν 

᾿ΔΙΕΓΟ Ε1115 [δέεγε ἱποϊρίβηΐε, ΡΠη, ΠΌ. 6. ς4ρ.22.) 7,140 ἼΟΥ 4771 4471-- Ὁ 
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1 δὸῸ ΟΟ ΜΕΝΤΑἊἝΙ ΣΝ 

νεῖ, δο4. Ρίμγίρια (᾿πησῖξ ΡΙΙη118) 5 γμαχίγμα ἦη Τπάῖοο ἡιάγὲ 
αρηῖηιαίία, ὁ χμΐφνης δαίαης ηαεεγηῆρι {ἀσϑγηρι, ῬΥ2Π}6ς ἀμοοηῆηῖ 
οἰδϊεογτ,. ΖΕ 4αδηΐ Πδο, ἀαξ εξίατη [ἀρεγαηξ, ομηηΐα ΒΙς ἃ ὈιοηΥ- 
ἤο {γααϊία, , ἩΓΕ . 

Ν. ς99. Τέβηχεν ὁλκὸς ὠχόνϑης 1 Νοπ πος ἐδ (ρίηα ἀοτῇ ἴη-᾿ 
ἐε!ΠΠρεηάιιμη, πᾶ: ὃς ὥχᾳνθα ἀἰοιζαν, ργορίεν οἵ ἐρίπαγιῃτη πηογθὺ 
1πάς ἐχίδητια, (δὰ ἀε δου !εἰ5 Ἔχέγα ἃ {πΠηΠ1ο ἵεγρο, υὑτῖ ἢΐς ποία- 
ἔτ, Ἐχαρρερίθιις ; φαοά ἐδ ΕἸΗ ΔΊΠΙΟ οδἰεγνδέιπι. Τέβῃ χέν ΔαίεΠι, 
ῥῬγαζεγίεαπι 6(Ὁ ἃ νεγθο Ῥοεί. χρήχω ΡΓῸ χρχυμω. 

Ν. ὅοο. Δυσμᾶμξων τοι πποῦϑες ] ῬΕΓΙρΡΗΓΆΙΠ15 ρΓῸ δυσμβρεϊς, νἱ 6 
νεγί 231. ἘΠῚ φθῖθπι ἀδργεοδεοηῖβ ΠΟ Π15 ΠῈ ΤΡΙῚ 411 ΦΠΊΙΟΙ5 ΠΑ ΠῚ 
τληΐαηι οοηξίηραΐ, [δ ᾿πἰπλοἷς ροζία5. (σαὶ ποη ΠΠΠ τ Π]οπὶ (ξηΠῖ 
νἱάδ νοῦ 741. ῬγονεγΡΙΔΙ {1 ἐΟγηγα Πγ1115 Γι Δεϊη 5 υξίλξα;,, 
Ἡοίέτϑης δυεηῖαί, ἀε χυα νἹ46 Ἐγαίμηππη τη ΟΠ Π4α. ᾿ 

Ν. όοι. ἀ γὺ ἐρωὴ 1 ̓Ερωὴ [ἰοεξ 27 βδέπη1 ΖΥΥΗΘΉΕΙΣ ἔρις ἢσ-ὶ 
τἰβοεί, «Ὁ ἐρωξω γμο, ἢϊς ἕάτηθη ΡιῸ ἔμ ροηϊξαν 4118 4[16η115 1π|τὺ 
Ῥεξιις εν έαξιιν. τ ξρωέξω Ἰηζεν 114 ΠρηΙβΟαῦ υὑσοχώρξω γεσεάο. 

ΝΥ. ὅοᾳ. τοὶς γὸ ὠλίνοὶς] ᾿Αλιβὴς, αὖ ἐλιτέω Ρέσοο, Ῥεῖ ϑύποος 
Ῥέη ΡΓῸ ἀλετηφθς, (1 οοῃέγατια ο ἘΡεηίΠοΙ151η νοῦς χερφία]α ὑτοῦς 
έεφ]α. (ΘποπΊΕ «υΐειτι Πδο ΠΥ ΓΓ ργον!ἀθηΐία αἰνΊηΔ γα5 ΠΠΠΊ4: 
Ἠ5 1ζὰ τερί,, πὸ ρυδοῖρας ((Ε] 6 [{15 πηγαῖα (4114 ἐνεηϊαηΐ, ΠΙ͂]π δα αδ1ες 
46 δὲ [πε ΠΕ 1 Πξογ οσσυτγαηΐ, Βόποϑς ταπιεη αἰ δΐε5 Ποη {δγπὶ 
Ρεγ εξισεγα, πεο ἕδπηεη Ῥγονι επέϊατη τη [0111], Εἰ ΠΏΙΟΙ ΔΠ4] ἃσ- 
πονοίπηΐ : 4 ἠδ τὸ σοη[ιαΐαγ ϑεπθοδ {γαζξαίῃ5, ΟἿ δομ ηραίς 
αηε, στρ {ΠΣ ῥγουϊάρη 14. 

Υ. δοό. Καρμανί δι: ἔκἼοϑεν ἄκρης ἴῃ Οὐεαπο, εχέγα Ππὰς 
Ῥεγῇοὶ ἔλιιοθς, 48 Ὀγοποηΐου 5 ἀποῦ 5, ὩἸΐεγο Οαγπίδησν, συος 
ἼΔρμοΐζον νοσαΐ ϑίναο, αἰΐεγο Αὐδδίας [8 10ἰ5, ἴῃ δησαίζαπη οοσπὶ 
ΒαΠπίαΓγ. ᾿ 

Υ. όοη. ἴὭγνεις 1 Τη(]2 ἢ οὐ ἀο ποηλης ἀρρεϊ αι ἃ ΡΠ- 
ηἶο 11. 6. οἀρ. 28. ὃς Μεῖὰ 1|0..3. σαρ. 7. φαὶ ὃς εατη, οπ δαζξογα 
ποίέο, Ετγίῃγα τε ρῚβ ΠἸοπΠπιεηΐο οἴαγαπι εξ αἴαγηλαηΐ. ϑίγαῦδσ' 
τατηεη, 118. 16. τὴ Ὑγγγβέηα τη] Ἐτγίηγας πηοπαιπηεπέμπμπη ἰοσαί: 
ἰεὰ φαμπι εαπη εοάεπι Πία {τδέτλέ ἀπο 4111 Οὐ )γ171, «σὸς νότον [οἵ]. 
ἢ ΟαΥΠΊΔη186 ΓΟ ΠΟ ΟΓΙΟ,, πος 4110] ΤΊ 1.6 τηθηζιο ᾿ηνεηιδίαγ, 
ῬΓΟΌΔΌΙΕ οἷς χαοΐ {τἀτυξ δα] πγδῆπι5, Ιοσαπι ΠΠππῖι ππεπάοίαπι εἶδ, 
ὥς Ὥγυειν 101 (οὐ θεπάτιπη. ΑὐγίαπῈ8 γεγο οΠῚ ολεξεγὶ5 ΘΟπΟΙ ἸΑτ 
θη Ροίειζ, 411 ἴῃ ναξίρα Ῥεγποὶ Πημ5 τηΐα4, αὰλ Ῥιοϊεπηο,, 
Οὐορόχβα, τροοπιιπιθης πὶ πος Ἔχέαλε απ ΓΠΊΔΥ: , ἡ 

Ἔρυϑραίε βαπλῆθ- 1 Ἀερεπν ππης Ἐνγίῃγαη 411 νοσαηΐξ, ὃς αὐ 
ἐο ἘτυτΠγϑοιιπῚ πλᾶγε ἀδηοπηηαδίαπι σεηΐεηζ, νιάδ τη νον Γ, 38. ὃζ 54. 
ααοά ἢ ομἱ αὐτιἀθαί, ᾿Ερυϑραλ- βασιλόθς Πϊο νοσατὶ οοηίςηάι5, πξ᾿ 
Διωναΐη ᾿Αφρφδέτῃ νυ: 509. Μιῆι ἴάπτθη νογ Π 115 ΠΕ (Ω1Π Πα’ 
Ῥτογίας βξξα, συμ ἐς ἸΏ ΠΗ] τη πα πιοῃυπιοπταπα Ποὺ βέυτη νόϊαῇἶξι 
φἦξο ναγίθηΐ διιόζονθς) τεροπη σαεηάαπη 4 Ἰη[1}18 ΠΠ]115 ΠηΑΥῖβ 1Π|- 
Ρεγανιέ, ᾿Ερυθας» (ὈϊπίοΠΙσεπάο ϑωλώοσης, ΝΕ} ἐϑγικῶς ᾿Εῤῥη, 
ϑῤῥαῖογ βωώσιλξοι Ὁ δα ΠΠ15 (τάς ἀινῖαπι, ᾳαλ μ3: ε 

; 27) 



Υ 

ΟΟΜΜΒΝΤΑΑΚΊΙ 5. 
φηαυ; Βοσορ (Πουΐ Ρυρεῖ, ὃς Γομείοῖ, γοσὸς αἰζε] χαΐ ἰοσα οἶγοᾷ 
Ῥοηξιτη ἘΠ ΧΙΠ.π| τοηπειηϊ) ῃὸς γοῦο ἃ Ροίζογι 114 ἀοσερία ΠΏ, 
80 ἢ Ἐγγεργ ας ῬΥΟΡΓΙΟ ΠποπΊϊης Ἀρρε Ἂτις βατῖδς, ΕἸ ατΠϊα5 φαϊ- 
ἡεπὶ φυογαη πὶ δ ηζεης15ΠῈ τοίους, συοα Ἐγγιῆγαιις 1116 Γοχ, 1 
1πίπ|4 Πᾶς (ὁρυ 5, ῥγοργίο ποίηῖπε Πλουιδάθ5 ἀϊόξας ππογις. Ὁ υοὰ 
«αἀ ΨΟΙ͂Ι ςοη)οίζαγαΠΊ, 411 Εἀογημηι ποῖπε Εγγέῤγα ποΐφίαπη 
ΔΓΟΙτρατογ {(ρογ ΘΟ οαπΊ ποιηϊη!5 ΗΘ Όγαϊςὶ ἱπτεγργείφίοποπι, σιοά 
ὈΓΓατσΙΘ Φ γμύονο ἀδάϊπἐϊιτη ἢ) εἰ πεαιδημαπι δοσοηγτοάαγὶ 
Ῥοπαπί χα ἄς Ἐγγγα μος ἐεγπηταγ ; Ἐσοι ἐπίαὶ (εἦε5. ἔα 
Τάἀπηγχα, «Ὁ Ιρίο ποπγηδΐα, πθο ἰοσα υ1|4 ἢυϊο Οὐθᾶπο νἱοῖπα ἴθ - 
ΠΌϊ, ττζ εἰππῈ ἢϊς (δροαΪτπη ἔμ πὸ πρὶ συ !ἀεπλ ροϊαογίξ, 

Ν. ότο. Ἴκαρον εἰνθηίίω ἵνα ταωφφαύλοιο ϑεοῖο! ΤΠ Ισάγο, ἤπὰς 
Ῥεγῆςὶ πα], ( χυτη σῖγαθο 1. 10 Ἰχάσιον, ΡτΟΙεπΊδτις ᾿Γχείραν, 
νοῦ) χαυρφασύλον ϑεὸν (0}1 ἢὶς δίβγαναταγ, 4ὰο ποπηηε ᾽Αισόλ- 
λὼν ἢ" Αρ)εμις, “2250 με Ὠ4)4, τεῖϊς ἘπίϊΑτηῖο, ἱπέοΠρὶ ἀθθεῖ ; 
ὅς Π' α]αμη Πι1118 νοςὶ5 αριϊᾷ δυόζογες σοηία[25, ὈΙληα ΡΟΕΙτ5 41ΔΠῚ 
Ἄρο!ο. Τανρφασύλ εηΐπιὶ σοπηπιαηϊ σεπογα, ναὶ Ταμνρϑπόλη, 
ἔγεαυθης εἰς ὑδίαπα ἘρΠΠείοη, Ταυσγαόλαν τίω "Αφήεμιν, διά. 
ἤνε ηποά ἁριιὰ Ὕπνος, ϑογτῃϊα σεηζειη, σοίατι, ὃς τοι νογίλγι ἀἰ- 
ΟαΠξιΓ ἀπ, ὉδῚ1 σοἰεον εογυσι εὐ]τι5 εἴς, νά νοῦ. 44 4. ἔνε συοά 
Ἐτιλα (αυας ταοογππ) "Δρήεμες εἴτ. ἢς ἀϊ{}2 ἐπὸ τῷ ὠέρᾳ τέωνειν) 
ΣΔΗΥ {Δογα71 Πηΐ, ὃς αὐ 115 6] 5 σαΓΓΙΠῚ τγαῇ πηραῖαγ, τάθο ηιοά 
ΟΟΓΠῸ4 ΘΟΥΤΠῚ ΠΟΥ ΠΟΙ] Αἴσιτι [κτηδς π σαγαηι τοργαηΐθης, ΝΠ 
ΟὈΙλέ σιοα Θεὸς ποι: Θεοὶ ἢϊς ἀϊολδδν; ϑεὸς δηϊηι [οοπηἰπε ΡΙῸ 
ἄτα ποπ γαγο αἰπγραίωγ, υὲ Η πιο, ΠῚ.4. α΄. ὠπρμοτείτῃ δούς εἰμι. 
δε εχ Απαάγοϊπεη!ς ΤΏΔΠΙ γε λοηςβ, ἀρυα δεγαθοπθηι [. 6. (ηάς 
διὸ ἀε[ππγρίὰ Ἔχ τ {1Π1|0) ἔλοτα ἤσοο ΑΙΡΟΙ ΠΩ] ρεγαίξα ἔα νι ἀοπέαγ; 
15 δῃ1ΠῚ ἦ6 τη(]2 [σατο Ιοιδης, ἐς τ ἢϊς ἀρίξαγ, 1ῃ 64 εἰἴδ αἴῃγ- 
Τοαΐ ἱδὸν ᾿ΑπόύλλωνΘ- ὅγεον, χἡ μα]εον Ταυρφπύλε, χαρά ἀξ εο- 
ἄετη οεγίε ἀε0 δοοὶριἐπάθτη. Ἐπ ροίοιτ σαϊάσιη τἀ π| ΑΡΟΙΟ ΦιΔΠῚ 
Ῥιληϑ, 50] (οἱ. ὃς πὰ, Τα φφπόλ(» ἀἰςοὶ σοπησηιηι σαφήδηη ταῖῖς 
Οπε : ποη ᾿ποάο συοά Ὑχώγης θπὶ5 ἢ ἃ Ζοαϊδοϊ Πρηΐς ρεῦ 455 
διδαϊπηΐαγ, νογαπῚ εἰλπὶ Παοά Ζούϊαοι!5 Τρίδ, ἴτι 410 οἰγουμηασαπ- 
τὰγ, ΟὈΠ] 115 ΠΕ οἰγο.] 5. (πππα- ὅς Δροὶο Λοξίας ἀϊόξυς νἀ εξαγ) 
Οὐ]ας ἰεριηεηίατη πιο ἔργα ΠουϊΖοηΐοτη εἰς ΟΠ Ζαο ἤιὸ ἤσχα 
δυῦαΪα σογηι γείεγγε νιἀθίαγ : ΟἸΓΟᾺΪ δαϊπι Γεσιηδηΐᾳ ποΐυτῃ οἱἙ 
ἄγος ΟὟ π᾿ ΠΙἠϊποπΊ ἃ (σεοπγείγις νοσαγι, δημίᾳ νετῸ σογημ 
αγοις συγναΐαγα ΠΟ ΕἸ ΠΠΠῚ1114 Πππέ. ϑεά ουπὶ αῇγηγαηΐ Οτχοὶ 
ἈΡρο Ππεπὶ δὰΐ Ὀιληδηγ Τανρφπῦλον ἴῃ Ῥεγῆσο ἢΠπὶ οο]!, μος οῸ 
πα δοοιριεηάπῃ νἹἀείας 410 «εν Ὑαοιξις ἐς πτοῦῖθυς (εγηι. 

Φηο( 477 (ΟΟΥΉ1 ΤΉΟΥΉ72 ἄεδος Κογηάηος ζηεθΥργθεαίΐοηε Οαογορα 
9 Ροϊίμοο)1 )ΟΉΊΟΥ ΑΥ ; ὨΘΩῸ6 ἜΠ]ΠῚ ΨΕΓΙΠΠΊΠ6 414 Ζαδη Ῥεγῇσα, 
ΒΑΌΥ]ΟΠΙ4, Αι Αγαδιοα ΠΙΠ Ὑ1Πα, (αἰτοπλ αηΐς Μασεάοηυπι φάνοη- 
{ππΊ, 101 σα]ςτ4 ἔα1ῆ8. 801 πηϊσοτη, οἴ Ἡεγοάοξις ὃς [1πΠ|15 αβῆγα 
Γηληΐ, δι ρυϑοραθμη, τὸ ΔΠΠ| νοϊαπε, ΡΘΡί τ ΠῚ πυτιθπ ἔξ, 
Ἑπυπὶ ποιμῖηθ ΜΙτῃγας οοἰ πεγπηΐξ, Μίϑρας ὃ ἥλι Θ- ὃν Πέρσαις, Ἠείγοἢ, 
Τη Ἐρθαϊδη!5 εὔασ [:αηδῃΊ, ᾿Αγέΐτιν 1Ὁ1 ατύζαιι, φμ]τάι τ 1Π{8 τα- 

ἷ-ς ἐϊδίωγ 

{ 
τότ 



τόν; 

᾿[Ἀ{1ΠῚ σοπέγαπαπέιγ, ἀοηδο 1η ΔοπΠ1 ψεΓΈσδια Ἐε ΠΠΙπδέιν 1Π ἜΧῸς 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΑΛΙΓΙΙ 9: ῤ 
λέαν ῬΙυξλγοῖαβ ἴῃ Ατέαχοῦχο. ϑοίΐθπι δἰϊδηλ ὃς ΓαηΔΠῚ οἷος ἔθος 
τὲ Αγαῦυμτι ἄδοβ, [6186 Οὐ εὐτὰλτ ὃς ̓ Αλι λῶὼτ᾽ ΠΟΙΠΙΠΑΓΠΗΐ, Ιηΐγα 

1ῃ γετί. 94ο. εχ ΗἩδγοάοίο οἰϊοπάσηγβ. (πὶ Ἰρίειν ἢ ϑοΙθπη ἀπέ 
Γ ππαπι οοἰποτῖπέ, 481 οὶ ᾿Ασόλλων ἡ Ἄρτεμες, νἱάθ 1πη γεν 

525. Ἰάοίτοο ε08 Αρο!ποπὶ ἀπὲ Ὀιαπαπι ΠΟΙΠ]Πς ΗΙ Ἱπίεγργείδεῖ 
ἴπηε ; ὃς φυϊάεπι Ταυρφπόλον, ἤνε ΄ιοά ἐάν ΠΟΥ̓ΉΗΖ, ἃ 411- 
αμ4 ΠηΊ6, εβῆριεὶ δἀδογοηζ, Παιι4ΠῚ ΕἸ115 ̓ πλαρίπεπη Πηχεγίηξ  ἤγα 
ἀποά ἐφηγος οἱ Ἰπηπηοίδγεηΐξ, τὸ στόροῖ ὃς Ἀομηδηϊ ΑΡΟΪΠηΙ: 

᾿Ταμγηῆῖ ΝοΡέιθιο, ἐάηγηῦ1 εἰδὲ, ρμΐσβρον “βοΐ. ἥ 
Ψ. ὅτ». Τόσσις [5 νήσυς 1 Οοτοη! 15 ἴοοο Πς αἴπυπηδέ (πξ 4η:᾿ 

ἔεα νοῦ, 554. οαπα ἹΠ[Ὀ]ΑΓῸΠῚ ἹΠΈΘΓΩΙ ΠΊΔΙΙ5 αδεκήζησιν Βηίεταξ ) {δ΄ 
ῬΓΔΟΙρια9 1η[}|45 Ἐπ ΠΊΕΓΑ δ, ΠΟ Δ ΒΕΕΠῚ ὨΉΠῸ ΠΤ ΠΊα5. “δία 16, 
ἀτιᾶ ἔδγε ἸῃΠΠΠΊΕΓΔΌ]Ϊ65 {ππέ, αι Ἰηπυϊταν γενί. 616. ὃς ὅ19.. : 

Ν. όχο. λῆμα “δέ ποι ᾿Ασίης} Οαπὶ ἀηΐεα, νει. 277. Ἱπά τοιῇδε 
ἘπΙΙΟραηῚ ὅς ΑἸρισδῃ σοη]πηξα5 ὩΠ. ΠῚ ΟΟΠΠΠΊ οσεγο, (408 ἄε. 
τὸ φοπία] πές 4125 101 ΔηηοίαίΔ) Πϊς «θῆγπηδέ ΑΠΔΠη Εχ αἰΐογα οὔχωσο 
ολύης Ῥατίς πη] ετὶ σοημπ) εἰξσεγο, 41 θαΠη ἰαέλι μαθοδηΐ (ε- 
σπηάυπι ΝΊΏΠ), ὅς ᾿η4ε δά Τδηδίη ἀπόζιμη ; ἰαΐεγε γοτο ᾿πάς ρδι1- 

ἀ: 

ἐγεπιο Οὐϊοηΐςβ, οἶτοα Δηρὶς οἴτία, ὉΡῚ ΓΙΡΕΓῚ οοΙππτηα5 {τδξαπηξ, ᾿ 
ἴῃ Νγῆᾶα, πάη νοσδξ, Τπἀϊα τερίοης, ἦε χαᾷ νἱ46 1 γεγΐ 1152. 
Ἑσποία διέεπι Ὠιοηνο πα [π614 οχίγα (σδησεηη, ρῥγαεν ΟΠ υγίξη. 
( ιιαπλ φαμδπι τη[] πὰ {πΠΠ1Ὸ οριηδέι5 6[Ὁ} (Ο]ὺ ποπηῖηῈ ποίη}, 
πίοο (σδηρὶβ οἴτια Οὐθηΐδί ει Πα. ἐεγπΉΠ 1. ἔα. Ὕ 

Υ. 623. εἥλωι Θηξαιίως- Διονύοσε 1 (σγῶοοβ ΠΟΙΏΪηΣ Διρνύσε, 
ΘΟ θη σΟΙ {6 τη νεγί. οἄο. οἰϊεηάεηγιβ, σΠ]}115 ΠΟΙ ΠΠ 45 1Π 6 χα ᾿ 
ἔγοπιο Οὐιεηΐθ σοπίττιηΐ, λη]ιιαπι ΠΠΕΓῚ8 πγϑΐαβ, ΘΙΠΊΠΕΙΘ ἴπ΄ὸ 
Νγίᾳ Ιηἤτῶ ττθο εὐποασΐίπῃι ἐγαδπηΐ, φαοά ΟΥεης πε πηι πα] σατάο,. 
Ὅπμαε Ὁθηῖξ ΤΙ άΉ: 1η46 νοτο νεηϊεπίεπι) ΟὐθΕΠ1 Ῥεγασταῆς ἔσπὶ 
τΠηΐ, 5015 συγίιπ) τ ΠοῈ ἀεποίσηξεβ, (Οὐδ γεγο, 411 Ἔχὺ 
ΤΟΥ ΤΤοΓΠ5 οὐπηῖδι5 ὙΠεοίορίοῖς ἐλ θ11|45, ΠΠ Τουῖα᾽ ΠΠΉ1]65 σοηΐοχπ- Ϊ 
εὐπηΐ, ἃς ἄεος ρΙεγοίηας ἀριἃ {6 παΐοϑβ νἹεγὶ νοϊπεγιηΐ, διμόγυσον,. 
ἨΠῚ ὃς Ηεγοα!οπι, ὙΠεδι5 ἡλίσπι Πηχεγαηΐ : [ογίαδ σαοα ΤΠοθδηΣ, 
ῬΠα ΠίσιιπῚ εὔἴποικοι 6715 Οὐ], αἷο ΟΥΙοπίΆ 115 ρεηίθιι5 ἀσσορτο 
{ΠΠ1, (411 εππὶ {Ὁ νγ 5 ΠΟΠΊΠΙΡι15 σοἰ πεγιιηΐ, αξ, Ῥυδοΐεῦ 4110 5, ἢ 
τεϊτδέιν Αὐίοητι5 ἘΡΙρΡΊ. 29.) ῬΓΙΠΎΙ ἱπέεν γάοοϑβ ἱπίγοάιχογαπί τὺ 
νΕ] φιοά ὙΠεῦδηι5 αι ρΙδΠ νἱΐο 5 ΡΓΙΠ.115 Ἰηΐεῦ στάροος σοηίενεγιξ 
Ὁηᾶς 6}15. ΟὈΪ ΠῚ τηγζίοο ΒΆσοδΙ φυσικῶς {ππηρέϊ, 481 30] εἴ 
ΟἾ]ΓΙΙ ΠΟΠΙΠΠΧΟΡΙΏΕ, ΠΕΘΠῚ ΟἔαΣλ τ ὙἹΠΙ ἀπόζογεπι σοἸπογπηΐ, ἢ 
Ποία 80115 σαίογο τινα πιαϊταγ ΘΠ ΙΓ. 
ΟΝ, 627. ᾿Αλλ᾽ ἐκ ὧν σπόοσον] ἘΞ ΓΔΕ 1115 Παῖς 14 φοοῖρις, ας 
τεῦ Οοηος ποίος ἀπος5 μος ᾿πΐεγοῆεέ, σῃοά Αἢτ σοηι5 ἐοὸ φαῖ 
ΔΙρΙοαΠῚ ὃς ΕΌγοραμη σοηἠ πηζξα5 σοι ργεβο Πα 1 τ Ὁ]τΟ πηα]ον οδέσυ 
Ἐρο νεγθ Ῥᾶρῖο ροξϊι5 αδητίον, φαὶϊ Ὀιοηγ απΊ πεηπο ἰά {εηΠῆδ᾽ 
ΟΧΙΤΙΠλαΐ, ΠΟΟ6 ΟΧ Ε]815 γεγθ15 ΔΙ]! ἐ16 εἰοἱ ροῆδ, ἱπιο οί. 
ΘΟΠΓΓΑΓΙΠ 5. 2071 ἐΩΉ47)7 [01]. “1 ρηαρηἹ ἐμ Ἰηογἢ 6016 χααηΐαπα, 
ἉΠΙΆΓΌ ΠῚ ΟἸΔΓΙΙΠΩ Ραγ ΓΙ πῚ οοη)πξανιιηην ἐμ Ιοδτου δὰ γοιθα αἰίεπαι 

ἴο τ 
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το (μοῖ6 σοηαις : αἴαια εα εἴδη νογίον οἵδ (ςηξθηξίᾳ. Ουλῇῆις 
αυϊάοπι εἰδ ῬΠΙΠΙΪ εγγοῦ, 41 Ἐπιοραπη ἰοἰαπι ΑΠ4 πγμΐο Πηα]ο- 
τοπὶ Τἰλίτε, 1. 6. ς.33. Αἰτίοα τατηθη ὃς Εμγορα Δ δ ἡδοὸ 
Αἤλτη ἔπηο σορηϊΐαπη Ιοησε {πρεγαηί. (υιαπηνῖ5. εηϊπὶ ΑΠΠὰ αἵ 
ἡ Πεπΐε πη Οοοϊάθηΐεπι ργοάπέξιον ΠΕ φάτ Αἰτῖσα ὃς Εὐτορᾷ, 115 
ἍΠηΘΠ σΟΠ] ΠΟ 15 [Δεἰτπϊηα Οἱ αν ΠλιΠ1 οοϊέ. ΜιπίπηιπΊ δηϊαὶ ἐς 
λΠΔ δὰ ϑερίεπίγοηειη υἱίγα Οαΐριιπ) πταγτα ὈΙΟηΥ ΠΟ σΟΠΊροΓί ΠῚ 
ἘΠῚ, πὸ πιᾶσηὰ ΕπΓοραΣ ἴππῸ οορηϊἕαρ ραγ8, ΒΟγΘΔ] ΠΟΥ : Οὐδδηι5 
τὸ Μειιάϊδηϊις αὐ Α ἢ: ἰαΐοεγε οπηηια ἔοιῈ οσσαραξ υἱέγα ΤΤΟρίοαπ 

ΠΔΠΟΓΙ, Οἱ γὰ 46 πὶ τηασηα Αἰτίοῖς ρ4γ5 ἸΔοεΐ: 
Ψ. ό9. ἕς πονῇ: ἀπείοθ-) ίατε πιοάϊεεγγδηβι1» ἔδιι ἴπ Ὁ 
ς πὰς φιοά διζϊοσι Ηείρεγλμηη ἀϊοιζαν, ἘΠΓοραπὶ αὉ Δτισα 
ἰν! θη. 
ΨΥ. 63.ο. γριοσὰς γὸ ἑλίοσων 1 ἘΧ δῖ5 Ηγγοδηῖαπι [δι Οδίριπ 
Ἰάγὸ τονογὰ Πηλπη Ποη εἰἶδ (πρτα τη νεγί, 47. δηποίδίαπι. Ὁ 
Μ΄ 633. δ᾽ δὺ ἐς Βορέίω δεφωντοαι] Ηγτοδηϊππι πΊατο ((]]. απο ἃ 
Βοιοα!Σ 4{1.6 ἰχεέγδ {εν 678 Ὠϊο Ἱππυϊίαγ, Ζρ{{772 ὍΘΥΟ 64 ράγίθ 

“ἡ Οεοαζί» ῥγδογηῖη ( ἀπᾶε [105 ἰριναΐ ) γη4.Χ 1,16 ὉεΥρξ, 
10 ἘΉΧΊΟ ΦΡΡΥΟΡΙ  σμαΥΕ. Ι 
ΟΝ 636. «ϑονὸς ἄσοε! Θ᾽ ἰῷ μὸς 1 Τογτδῃη ἱπέεγ ἘΌΧΙΠαΠῚ ὅς α- 
ῬΠΙΠῚ τηαγε τηζοτ]οόϊαμη, 4πα; Οοἰ οἰ άειη, Πδεγίαιπι, ὅς ΑΙ ΒΑηϊατη 
ΟΠΠΡΓοΠποηθ τε, 2091)» χαα χρη φῶς γοσλῖ : ΠἸΕΠῚ ἰαπΊξη ερὶ- 
Πεΐο ἄσυς] Ὁ. τὐϊγείϊο δὸ τἴπητο ργόργῖε ἀϊόξζο ἀπ ππηριέ. 
Υ 630. ᾿Αρξάδμον γοίης ΤΙαμφυλί δι. 6] Τηϊτππη ΤΌΓΙ πηοηΕΙ9 
χοὶ Ρἰευίχαις, οαπὶ δαύζογε ηοϊῖγο, ᾿π Οὐοϊάεηία ἐλοιαπε: Δτ- 
τ ἃ Μγοαῖε πιοπίε, δἀνοιίας ϑαπηοη 1Π[π]Δ1πΔ, δἰ ᾿πορεγε {{4- 
δίγαθο ἃ [γοῖα ὅς. Οαμὰ ; εὰ σὰπὶ 101, 1ρίο ἴείζε, πιοάϊος 

Ἴζι1Π}] εχιγραΐ, γρμἰγηι ΝΟΤῸ ΑΓΡΟΪ  ΡΥΤΉΩΜΉΣ ΤΉΟΣΡΊΑΡ ΠΟΥ 
"εἰάογιῖος {τορμίος, ἐΐξαίρε) ὃ πολὺ πρῶτον χτὶ ποὺς Χύμσονίας 9 
ποὰ Ἰηΐεγ Γ γοϊατη εἰς ὃς Ῥατηρῃυ Δ η, τσὶ ο} 15 Ἰηιτ1Π ῬΊΟΠΥ 1118 
ὈΠἰΓΙΕ τ, ̓πἀθ νεῖο αἴχιο δὰ [πάρος ἐπὶ ργοίθπαι αἰγπηαέ. Οοη- 
ἔτ, ἘατΙηΙ ΡΙεγίαις ὉΔΟῚ 1ηιτταπὰ, 1 ΠῚ ὉΪΠΕΙΠΎ Δ ζοΡΠ]ΠΠΠΊ, 
ΟΠ ΓΙ πης, ῬΙΙηι15 ΘηϊΠΊ, 1. 5. Ὁ. 27. ὃς δο πὶ σ. 41. αὖ Ῥιάτοο 

ῥγΐγμμι [ἀγσογθ, Νῖ6 [4 1. 1. ο. 15. αὖ Εος ἱέογιδης ΘΧΉΥΘΟΥΘ 
αἵ, δε ροζίον εἰξ διιόζου!5 ποῖϊγι ὅς ΔΠογαπη (σγσσογιπ 

πίδπεια. Νί3πι 7πχία ῬΑΠΊρΡΠΥ ΔΠ} τληΐηηη ὃς ΟἸΠοἴαπη. Ῥγοριῖς 
ΠῚ ποηηθη παῦεζ, ποχας 411δῚ1 ἀρὰ ΡῬεοϊεπησσαπη ὙΔΌΓΙ Π]ΊΘΠΙΙΟ ς 
Ὧπὸ ἢίης Ταῖς ΟἸΠχ Ον!άϊο ἀϊοιέαν, Μεΐαμ. 1. 2. ν 

Ἄγάσε ΑεΡβος, ὙαμγμΖμο ΟἹ. 
ἀ φυΐα σοηξίηιια πηοηίίαγ {εγ165 τηῶδ τη [Δ Ἰ4ΠῈ αασιιθ Ἔχσαγγέ, 
ἍΓΩν 5 11 ΡΙατίθιι5 ποιηϊηϊδιις ἀπ συδηξαγ, νις νεγί. 647. ἱπάδ 
οξας ὙΤαυσιπὶ εὸ π6 Ῥτγοΐθηάι, αι πιοηξθα ΠῚῚ ρευρ οί] 
οἷς ΤΑιΟ ργοριῖς ἀϊώζο οοπειπυιδηΐαν, ἃ ῬγῸ πχοηΐο τ0 ΠαῦοΓΙ 
ὉἾΠηΐ, 
Ν. 642. Οὔνεχῳ ταυροφανές 5] Ταυγαπὰ ἀϊέζαπη νὰ] αιοά οπηῖ- 
πεῖ αὐοδ ἀλη γδ 4 ἸΏ ἐ0 Ἔχατσιηξ, αἴ σάρξ ἐφηγτηπ), ἅν Ἰρίᾳ 
γα, τε! απ ΤοΥρὰ5. {Πιρειοηηθηξ ; ὉΠ γῸΧ λύφ(θ, 41:3 
ἿἜ Ι. 2 ἜΝ 

ας. 

ΕΝ.“ 79 

ἵν΄ 
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Ῥγορυῖς οὐ βαην, ααξ ἐγεζτδῃλ ἡαπλεηζο ἘΠῚ (ΟΥ̓]οο:, Πρηϊβεαξ,, 

ἂς ξωμγμμίτς ἐξατα ἔεὰ οοἰ Ἴδης αἰαγραξαγ, ᾿ 

Ψ. 643. ἐκ]αδίοισι  ἘΧΡογΥΘΕΪ : «Ὁ ὠκπεΐω νεῖ ἐμτίζω νεῖῦο, 

τηιΠέαίο, ρῥγὸ ἐκ)είνω, δῖ ὀγτεἰεϊέυ» ἐχεθη6, Ἰπά ἐνυτοίδιθ. τ΄ 

Ν. 647. Οὐ Κα ἐπωνυμίαν μίαν ἔλλαχεν 1 ΑἸταυοῖ ἱπΠρηΐα πο- 

ΤΉΪΩΔ. ΟΧ ΨΑΓΠ5 115 401’ 1 νΆΓΠ5 ΓΕΡΊΟΠΙΘῈ5 ςοπίεσαξιν (φαλγπΠς 

ἸΠΟΟ]8 δα ταγα εῆὲ ἀεθονε Ἰησῖσας ῬιοηΥ Πα νοῦ. 648. ἱπππεῃϑ ποπ 

οριϑ εξ αἱ ἰρίε εα ΠρΙΑτιπῚ Ρεγεαιιαίαν ) ἢο δπαιηγεγαξ 50 1ΠῸ5 

σᾶ. 40. Αρμά Γιάος ἜΒΤΟ γη0χ ῬαγοραηΙΣ[Η:, Οροκίγάς ΑΡΗᾶ 

“Ραγεῤος, ροῖ! ΝΙφβαίος (ἴῃ Αὐπηςσηῖᾶ [(1].} ἡηαο Τάπγης (τη ΟἹ 

(1) φεφπο πὐὶ τι οχοο ἢ} ͵τβ 401 σΟΉ[μΥστέ (εὐ ἠνι ἐαέερι Οἀπσαίμες 

ἀξ ἄπο φαϊάεπη πιοχ ἀἰοείαγ Ἰη γε. 663. Νοπηηᾶ ρίηγα νιάειε π΄ 

ςοξ δρυὰ ῬΙπηΐμπ), 110. 5. οἂρ. 27. . 

ν. όςι. Μᾶσωω 4 1 Μ14ε ἴῃ νετί. 715. " Ὗ 

Υ. ὅς. Αὐτοὶ Μαιῶταί τε] ΑΠᾶ: σδελήζησιν ΔὉ Οεοδῇι ὅς 8ερ- 

ἐεηξείοης ογάϊεας, υὐἱ Ταηαὶ Παπηης ὃς Μαροῖάς ραῖαας δ Ἐὰ ο- 

ΡᾺ ἀἰντυπξην : 101 γεγο ῬΓΙΠΊΟ ΟΟΟαΓΡΙΗΣ ϑαγπηδίας ΑἤΠαίϊοι, ( {ππξὶ 

εηΐπηι αΠ Ἐυγοραῖ. 405 Τ ΔΠη415 αὐ [15 ἀιειπηῖ, ἀς φαῖθυς ἀἰϊέξαπη, 

ἴῃ νου, 394.) ἃ Μχοίς Μαοζί 5 δοςοία, αὶ ὃς ΙΡῇ τῇ ϑαυπηδεῖα 

Ταῖς {ἀπηρῖα σοπιργεπεπάπηζαν, ἃ ΠΙΟΠΥ ΠΟ νΕΓῸ δου τΠ 185 ΠΙΠΟΥΪ, 

φοῖίῃϑ δοσοηίεγὶ νιἀεηξαν, γε νον. 665. δὲ Μχοί!ς ἢϊ5 ὅζ Μαὸ 

ἰάδ ραϊμάς σοη[α]ληζαγ 4188 τη νεγί, τόδ. ἀηποΐαϊα {πηξ. ᾿ 

Ψ. ἔς4. ᾿Ενυληίς χυΘ- ΑρΕΘ] Νόοη ληϊμῃι αιοΐ θὈε!Ποοῆ εἰ 

{εηξ, νεγαπι εἴιαπλ αιοά οχ ΑμΔΔΖΟΠῸΡ ΟΠΠῚ ὨΤΑ]ΟΥΙΒῈ5 ἸΡΙΟΓΙΠῚ 

σοπουδὶ ραῦς σοῦιπα ριορπαῖα ἐοτε ΕΓ. Απιαζοήςξβ αυΐε [6 

Ἀηαγίο σορῖτας ρῥγαράϊοααμε, τεῖϊε Ταϊίηο 1. 2. ὃς. ψαϊοσῖο Εἰηςοῦ. 

Διροη.Ϊ. 4. ὴ 

Γιοίγεα πη: απ οη] πηι, 1450 Η6 ΘΧΟΥΤΩ σγαάζνο, 

6 η- τῤι, γ΄. 

ΝΥ. 6ς-. Ἰφϑίωης φιλότ Θ᾽ ᾿Αμαζονίθων  “4πιάχομος (λᾶϑ 

᾿Αμαζονίθας ἔἴο νοσαῖ ὈΙΟΠΥ 15, ΠΟΠ ἀϊπυϊπιεῖνο, (δὰ του Πηηᾶσ, 

ἰοῦ Ῥοδιίοα ἴῃ ἐς. 1Ρῇ παἰταΐα, πε αρε ποῖα Ἐπ 15) πο οἰ 5 

νοΐ απί Ὁ ὡ ρτῖν. ὃς μαζὸς »ηαηηγα, απο ἀεχίγαιι πηαιη ΠΑ ᾿- 

ἄγονα ἀἰσογθηζαγ, Ὡξ Ἔχροαίείαα Ὀγδομιο Ὀξεγεηξαγ: νἱάθ ϑίγαδ.. ἃς 

Ταβτη. 1... Οὐ 4 85 ρα!πι ργοαϊία, (ξά ποη πῇ ἃ Τπυἰς ογεάϊία, 

ΠΟΣῚ ρας εἷδ Πιξ δηαγγαγο : 61 ααοτη ξηδαίας ἀε!εύζεηΐ, ἀξ 115 οὐ: 

ΠΗῚ ροιζιηϊ Τα τἴπι5 ὃς Ὀϊοάοιι 1, 2. Ἐδ5 Δπίετα ἃ Οταοὶς νι όζαϑ, ἢ 

ἃς ἃ (αρραάοοῖα ρυΠ5 (πα φαοηλμπη ΘαγπΠὶ (εἀοφ Πα 6 ρεγμιθεσὶ 

ταῦ αχία ἘΗουπιοάοηζεπι Ππινιαπι) μὲν ῬοηζαΠῚ ὃς Μδοτιάεδπι 

ςαγπταίία ἀλέας, αἴης ἃ Οὐ εηΐαΙθηη δἼα5. ραγέθῃη ργο οξαϑ 1ῃ 

δὰ ςοπίοσδ, ἃς οχ ἱπά!σοπαγιτι οοπουδίει ΠΡεγοϑ5 {σε ρ 6, οχ 

Ἡδετοάοίο τοίογε Επίταῖμαϑ ἢ υὐϊ ὅς Απγαζοηθϑβ ΡΕΟΪΕΙΠ39115, 1.5.6.9. 

ὡς Δ1Π Ιοσδηξ. ϑέγαδο εἴίδηι, 1. 11- Εᾶ5. οἴγοα (ΕΓΔΊΠΙΟΒ πιοηΐες ἃς 

φαϊδυίάδην ἐτατι αἰγατας ; τρί ἕληλθη ομηηὶ αι85 ἄς Απιαζοηῖ δα}. 

ἴογαηξιν χεεφτώση χὺ πίσεως «ύρῥω, ρογεεηέηα ξ9᾽ ῥγον[ης ἐγογθεῖ- 

ῥμία. ΧΙ τας. Εὐνταδ ἰηζοῦ ΘογτΠα5 ὃς ϑαυγοηγαῖαβ [οσπαΙΠαϑ}, 

φιαίάαπι ὈοΠΙςοία5 ὃς ὠνπανγείρας [ΠΠ16, ἀἴηχις ΕΧ 115 ἈΠΟ ὰς ΓΕρΠ ΓΗ 
πον 

4} 
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αἰδαυμξας (δ ἔογεξον ροηπξδ, (πε ἀς ΤΟπηγεῖ ϑογτῃῖο᾽ τορίπα 
τούϊεμτα ) ὥς Βηϊαπιοβ ΠΟ] (1) Πς οδίει ναζιιπη Πιϊξ 5. Ὠΐης ατα- 

ΟὐΠ15 απηί ἀφία γα! ρσαΐας 46 115 [00}125 σομηηΠ ε πα]. Οὐ85 αὐάςηι 
ἃ ΡΠΠῸ "Ὁ. 6. οαρ. 7. ὅς Μεία [10.1. σαρ. 2ο. ἀθ Απγαζοηιθι5 ἢ!5 
ἀϊσαπίωαν, (ἃ αοτγιῃι αἰΐεγο ΜΖ εοείοΐ γυμαιχοκρογόμϑμοι, γέρηα 

“4»ιαζορμηι, «Ὁ αἰζειο 8, φημ ογηλ 4:0 ΟΜ. ἐσσι »16Ή1. μρια6 “Ἵη14: 
χοηιγι γοσίγμο, Πῖς (τλεσπηέιν ) πο ἱποοηηηποάς ἐς ξικιηϊηΐ5 ἤθη 
405 (οἷα ἤηπε νἱτῖβ νἱνεγεηξ, [δ ἡ νἱγῖ5. Ἱπηρογάγοηξ, πτΈΠρὶ 
ροῆαηί. 

Ν. 656. Τίω ποτε μίζη 1 Ξολοιχοφανὲς εἴτ, Αὐσοιναξίντις ἐπΐη 
Ιοοο Ὀαξίνι αὐαγραῖαγ, οαπῖ ΠΠοιηογι5 Οὐ 9’, ἀἰοαῖ μυζαζομᾶμες 
φιλότητι δας ἴλτηθη Ιοφιεπάϊ ἔουπιᾷ ταροα ἡπδάσῃν ηϊτιζαν ἃ 
(ὐγδηγηγαίιοῖς ἐγαδιέα, ηυοι [0]. Ῥαῆνα ὥς 4111. ἡ ογθα. ἰπτγληπεινα 

ἰηζεγάυπι φἀπητέπης Δοσαίαείνιιπη Δ  ΙΟΉΪ5 Αἰ Ἰοὺ 115 ΠΡῺΙ ΠΟΔ ΤΙΝ 7, 
τ ὅσα ὑξείϑέω, 7μαπεῖς Ἰημεγῖ αβεῖθες {ρ. ΘοῖοιΕ αυϊάφηη 

ἴῃ 85 ὃς Πγημθις ἘΠΙρΙῚ5 οἵδ ργαρο ΠΓΙΟῊ15. χρ τοί. 
Υ. 663. πηγαὶ δ ἐν ὄρεσι Καυχασίοισι 1 ΤηΠ πη ἐχ Ἀ1 Παῖς πιοη" 

εἰῦχις οὐἱτὶ αὐαγπιαηΐ ΡΠ ἴπς 10. 4. σὰρ. 11. ὃς Μεῖα ΠΌ. τ. ορ. 20. 

ἡ: εἴϊλπη ΡιοΙεπαῖ οἵδ ὃς νεζενια τι ρίατιμλόγαια [δητεηξία  ἀπλη- 

᾿ἀιιλτη ΠΕΠ]ΠΟΣ οὐπΐπο πιοηΐεβ οἶγοα 6715 ΓΟηζο5. ΓΟρΡΕΥΙΓΙ ἐπργὰ 1Π 

γοιί 315. οἰϊτοηίαπι ; πξ ποη ἐπίπαν δέγθοηι, σαοά [ρ΄α ξατοδαν, 

ΨΕΓ ὅς ΡΙεγὶ ας 4115 γετογιυ5 Ἰσποτί πιες ντάθαπταν Ταπα α!ς 

[οηΐοϑ : φιληην 5 Ἡογοάοξι γεγξλγεαν αἰδαιαξιις πε, 4111 ἐν λί μψης 
μεγάλης δρμῶῶς, ὁ ἰαομνιαάσηο ἔοΥΥ1, Ἀξαγηλαΐ. Οὐἀ αὐζεπη, ἢις 

ΠὺῸϊ γε ιοηγ ας, ἀπητγὶ ἃ Ὁλυραῆ!ο πποπεῖδιι5 Τά πΑῖπ ΟΥΕῚ αβιρ- 
τηδέ, οὐπὶ Ολπσαῇις ργορτῖς ἀϊέξιι, Οο!οἤϊάομα, ΠΟογίδτι, ὅς Αἰσα- 

πίστη ἃ ϑαγηηλέία Διἤλειοα ἀἰγίιηδης, ἀς φαο Ῥιοη. γεγί. ὅφο. π11- 

πίπηο ἔδγραγιπ ἰπίογναο ἃ Ταποϊάῖ5 ἐοπίθας δ Πἴεξ ὁ [46ιη 4α1- 

δια αὖ [115 συϊδυίἄαπι αἰηγπηαίαπι ΠαΠΠ8 ἐκ δέγαθοπο σοη δέ, 

{πος πιοιϊτο οἰτουῖ5 γοθαγρυῖς δίγαθο, ἢ] ἐς Οαιοαίο ῥγοργῖς ἀιζο 

ἴοφασίῖ Πιογης. ϑεὰ ροΐμετο {Π|, 4805 ἢϊς (Θαιϊξαν Ὀιοην 5, (6- 

τασηΐος ὃς τε !]Π]05 οὔηπ65 ϑαγπηαί!οο5. πο ΐ65, ἃ ΟΔΙΟΑΟ ΡΓΟΡΥΙΘ 

ἀϊῶο «ἡ Εἴρμαος υἵηας ρογγεζζοβ, [μ σουηπηποΐ ΟλισαΠουιη 

τηοηΐπιπΊ Ἀρρο!Παϊίοπα οοτηργεπεηάεγο, πουξ Ταμγμηῖ ΚΙ ῥιος μι- 

φῆ [8 ἀηηοξίογο αἴαγυσαηξ ῬΠηϊι15, ὅς ΘΟ ΠῈ15 ολρ. 4.1. αυος ἐς Ομη- 

ΦΑ{0 φαϊάοπι, φαριι Ταυνὶ ραγίοπι ΠΑΌδηξ, γονΊ5, ὦ ΖΗ ΟΥ̓ΕῚ Ὀ1071- 

ἐδ ἰοησο [8 [τπισο,2 9 ἀοπος Κιρώιε15 ΦΟῊ] ΠΡΊΡΠΜΓΗΥ, ὀχρογγίσηηξ, τε[τς 

ΜοΙΑ Τρ, τι οὰρ. 20. ἃς ΡΙ[ηϊο 110. 6. ζαρ. 5. Νείοιο (λπηοη δῃ Ὅν 

Ῥεῖ ογγογοπα (ται ξζα Πιενῖηξ δὰ Ὑ Δηλ1ὴ νοΓΙ ΠῚ ἃ Ταπαὶ μίεπάοηγ- 

τη, ἰακαγία [01]. (φαετη Ταπαῖη Ἀρρε ]δηΐ ηαὶ ΑΙεχαπάγι γε5 σειῖῖαϑ 

{ογίρεις πιαπάαγαηξ, αὐ ΡΙΠΠῖα5 1. 6. (6. 16. Αἰπηὰς τεἰϊαπίαν ) 4] 

αυίθεπι [΄ Τη'οο τηοηΐς οΥἴταν, Ολποαίο γα]ρὸ γοραῖο, ἐς φιο 

'ψιάε Ὀίοη. νοτί. 714. 86ἀ ργῖου {δπιοηξία πγαβὶϑ ἀυτι ἄς. ᾿ 

Νν. ὁός. Ξκυϑικοῖσιν 1 Ντάε τη γοτγί. 16. 

Υ, 667. Τπηγιτὸν ἀϑρήσειαρ ] Ιρίπηι ἑλιηεη Ταπαίη ἰτιροῦα ΠΟῚ 

ςοηογοίοονθ, ρος Μαοτις ὅς Βοίρογιις σοηρεϊςηταν, ἰγαθϊε Μεῖΐᾷ 

Ἃ αὐτο σις 4420 ρέιεσερς (ἸΛ410} γηλε, τ ομγι ὉΤΟΊ 4 ΠῚ ἩΜΊΤΙΑ, 

᾿ 5 ἐπ} 



τό6 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΓΒ5. Ἵ 
εἴη οι 9 Βοίβογμς, ἐπι ῬΟΉΡΣ αἰἤηηα, ὑγμγηαίὶ Υγογο ἄμ, 
γοηξμν, [ΐμς φἴλες ᾿γοριθηληθ 1Χεα ἔδυθης, τάθγη (ὈγΕΥ 9 {ιὔ- 
ἐγῖς ἐριοϊεαεη (76 ἀοομγγαί. (88 ἢ νετὰ πηξ, μᾶς απ ἐς ζοηπὶ 

σεϊλείοης Βῖς Ὀγοῦ!ὶ ὈίοηΥυ Πα 5 ΠῸΠ ηἰΠ ἀξ ἐχίτιηις ἤσαν} ραγί θα. 

Τακχία τίραβ, γε] ἀδ ργοίυπαιουιθι5 φυϊθαίάαπη Ιοςῖ5, Ὁ] σατίαι πηῖ-᾿ 

πς ἱποίϊξαΐζο ἐδτέαν, ἱπίε! ἰρεηάᾳ. (Θυοά ἢ 4815 ἀρδιγείαν Πιοηγ- 

Ππηι (6 ΠΠῈ Ππινταπι τοξα πὶ ἢγεπια σΟΠΡΈΆΓΙ, γΕΓΠῚ ῬΓΟΧΊΠηΕ ργδτὶ 
ςοἤοηΐε ποι κυμαλνον 6.» Γεὰ χειμαλνον] 9". ἰεραξ πορεῖϊ εἰξ, (ασαπη 
(οἷαπα ἐογιρίαγαπι ἀρηοίοιε Ἐνμταζ: 15) ΠΕς ἢωξέμαηεο, {εὰ βγογηαίῇ, 
ίσογο οδγεσείοθη:6, τοάάογε οροτίεϊ ; ΠΕα6. οηϊπὶ ἤπηα] φοησε- 
μαγ: ἃς βκίενεις αειο  ροῖείς, {(εὰ ἤπνιο ἢαῖς τάδε οοπξηρεξ, 
ημποί ΠΊΑΓΙ σίαςία!!, ἧς απο δεποσα, ἱ 

Οαἰοαυϊεζηο ἔγχε: ἐεύσα ΥἹρ 14, ῃ 
Εε γημἐπῦι ἐΑΟΣΕΙΣ ἰ  οΥῬΗΣ Ὑ4ΥῈ : : 
Τμῖς ἀμγα σάγθηΐ αμονα Πηξίδης. νὰ ' 

ΜΝ, ὅ6ο. Αἰεὶ (φιν ψυχεή ἢ χιὼν ἩγΥρεγθοοαπη πὸς, ἢ ἐ6 
ἐοΐο 8ηΠ0 ἱπίε!Π σάτα: ΠΔΠῚ ἴΠ ΤΠΑΧΙΠΊΑ ϑΑΓΓ ΔΕ. ὅς ΒογτΠ1π ματα, 
2: {πῖν1 ΔΠ]αοΥ πγεηίεϑ (Δ Ε5 ΟΠ} (π οχ δόξουύιθι5 φαϊδιήάδιῃ γεζὲςς 
ποΐαέ Ἐπ ΓΗ 5) ἀϊδεθηι ἴο!]. Τοπρι ἀπε γαδιογαπη [οἰαγιατη οὔ-, 
Πσυϊδίεπι ἐχ ρατέε σαπηρεηΐληΐο. δε ἢ δή Ὠγθεῦηοβ ππεπίεβ γα τὶ 
{ιυιηρσαΐαγ, νου Πηπλιηι ἐγῖξ, ἤγοης ΕΠ] ρευρείπας 101 ΠΙνο5 Σ᾿ 
ΕΔΠΊΠΕ6 ρεῦ 7 ἀπΐ 8 τπηδηίεβ ἄπτατο, απο Ὁ Ἠεγοάοίο ἐς ϑογί γα, 
ῬΓΟΘΙΕΠΠ1, τ Ὰ] ΠΟΤῈ 46 πηαρΠ ϑαγΠΊΔΕΪ25 ρατίς το ἀπέ. : 

Ν. όγι. Ἣ ἵππές ϑνήσκον]ας  Οὐοὰ ἄς εαι}5 ὃς πγ11|5 [τρόγθ. 
ΡῬεγεπητδι5 Πίος ἀϊοίζυτ, Ηγρειθοϊσιηγ σεηίεέ Ἐπ  α 15 : (ς,, 
“αϊοχιπ ἦ6 11Π|Φ (δπειεηάπη Πέ, ἀδ ον!θι5 ΠΙΠ1] τα ΠῚ σοα πηοτὶ 
γΙαηασ, ΠΊΡΙ ὠζραυλον {εὖ «10, [01]. ποέξε Ἰποεαηξ, φαοά ἢϊς Πα-ὶ 
θέ Ὀιοηγῆι ; φιοά ἃς ἐείζαξαν [τ πΠπτς 1. 2. ϑογΈΠ45 αγηηρηεα ξ8 ἢ 
ζόοογα [ηδ ἐδ  γηρτγγιογεο ῥάύουθ αβηγησαηβ. δεᾷ χιοά δά πγὰ- 
ἴος αἴειποέ, Π| νι ἀοπίαν ὠτέπτος τη ϑογἕμϊα φαΐ ϑαγπηδίια ἃ Ὀιοηγῆο ἢ 
Τϊαία, σπῚ ΠΊΕ] οχ δἤηο ἕκ ἐπα, νεῖ εαὰο ὅς φῇπα σοπογεπέιγ,, 
(υηάς ἡμίονοι ἀϊοππέυν, φιλῇ (ὀγηῖ {111} ΔΠΠῚ νοῦο 16 25: Ῥογ1ο 
αυϊάδη) (ποάτιπι 1Π ϑαγαγαία, Βογεδηῆηιπηα γεσίοηθ) σομευθηξηῦ, ἢ 
μέροῦθ αηἱγηαὶ [γσογῖς ΗΑ ΧΊΡΊ6 ἐπηραξῖθης, τεῖϊε ΡΠΙΠΙΟ, ]. 8. ο.. 43. 
Νοραέ οζίαπλ Αὐπτοίθ!ε5 αἤηος ἴῃ δον τη δυξ (σ41Π14 ριρηΐ, ὑγορέεῦ. 
πη] ΟΠ τ πη ρῖρα, ἐν ἢ τῇ Σ κυδκὮ χὺ Κυπκὴ ὅλως ὅ γνον), ϑω-, 

οείμερᾳ γὸ ταῦτα. Ἠπτ, ἀπιη. 0. 8. οαρ. 28. 5, 
Ν. 675. ᾿Αλλεὶ γὸ ἠλάσκεσι 1 Ἠσηγ. δέερβαηι5 ἤδοο ΟΠΠΠῚ ργβθοθ- 

ἀοηεῖδιι5 τὰ οοπιἰἸταοπαα οοηΐεε, Οὐδέ αὐτοὶ ἀπήμανοι εἶεν» εἰ μυὴ 
ἡλασκοιενν» 716 161 ζμτάεγ 114] ο{78 ροδηε, γε] ἤεσα {δ σοη{ππ 
ἐεγεημέ, 6 ποπΊο νοΐογἅπΊ, πιο (οἰαπι, ΠΟΙ ἐγδα α1Ὲ, ϑογΠα 5, 
ΔῈ ϑαυπγαΐαβ {ΓἸΊσΟΓΙ5 νἸ τα ΠῚ], {6 ἐαπίπ πη ραθ}}}1 ρογαγπέδπα!, σαν: ΠῚ 
ἴλ, ἀξ Ιοοο ἴῃ Ιοσιιπη τοΐργαγο ς τέ, ἢ 15 Ὀιοηγ Πὶ (επί ἢξ, (πὲ νοῦς 
θὰ αιμάἄθῃγ ργα (8 Γογθητ.} ἴῃ εγγονα νογγι νἀθαίαν, η1Π ἦθ τηῖτ 
δτατοης ὁ πποηΐδη!5 αυιστι άαιτι Ιοςΐβ ἴῃ ν]οπο5 φηοίάἀαπη ΠυΠΉΠΟ-, 
το5, ὃς Παξίθιις [τἸρίἀι5 πλῖπας οὐ ποχὶ5, “πε Προηάτς πε. Επίατ, 
Ε{ππι5 γερο ἰοοὶ τηοο γοοιταεῖ (οηἤμαι τς τοάά!ε, σι’ αὐτοὶ ἀπήμανε 

σι, 

τωι, ὡς" γυλ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ 5. 
τοὶ ὑϑῥεσι, υἱ τ εθασι ποη τ΄ ξλοιεν Ἰερτα νιἀοαέιγ, ϑεᾷ χιοί χὰ 
Ῥγδίεηξεπι ἸΙοσιπ ἐρεζζαΐ, Νοπηλάδ5 (ει ἨΠΊΑΧΟΌΙΟΒ5 ἢἰς ἀοἰου δῖε 
Ὁϊοηγ 5: 4ιος ΠΙοεΐ Ἰῃ ϑαγηγαίία Επρορᾶσ4, ποη ΑΠαΐίσα, {χέιαέ 
Ῥιοϊεπηπι5: ΜεΪΑ ἔδηηεη 1. 2. 0. 1. ὅση γον ας, 71, σηῖα ΡΥ [6-- 
εἰἰδης ρίαμ να ραάϑεμε, Ηαριαχοδίία ἀἰξί1, ἩΜιοιῖ ἀθηλ γηδίγο 
Δἰπγπηαέ, οὐ τη αΐγαααε δϑαγηηδέϊα αὉ οοὸ {ζα(πδπέιν, ϑίγαθο οἴίαπι 
ἴῃ ρυϊπια Αῇσ ρατίε δὰ ϑερίεῃίυοηθπι ροηϊέ Ἐχυϑῶν Νομάδας π- 
ψᾶς χὶ ἁμαξοικὲς, ΝΝογιδάας 7ποζἀκαηι δογεράς, Φ" 1. ρί αι ἀο- 
Ζεηξες. ἘΠῚ γεγΠΠΠΉ16 οἱξ 1η πα χΙΠγ4 θαυ ΠΊΔΕΙ25 ὃς ϑογίῃτα Ραγίς 
Νοπηλάλο (α[65. τ. Ὧδε ἢ15 αἰ ττηὰ5 1. 2. 35. Ηογαδέιας Οὐδν. 1. 2. 

-- (φηηρο γος ηροίζες ϑογελα, 
Θηογη μίαη γα ὑάράς ΥὙ116 ἐγαβηη «ἴ07210:5. 

Ν. ό8ο. ξπέχαεσιν ἐπαοσύτερφι ] ̓Επέχεσιν ᾿ΐς, ̓(εη[ἀ πη} υΠ- 
ἕλίο, Πρηϊποαῖ (μου θη), Δ Θχοιρίμηξ, ῥτου εὰ νοχ {π0- 
ὉΕἤΠοπεηι πη1π5 ροία αἰέεγιιπη ποίαδέ: ἐπαιοσύτερφι νεῖο Ῥοδέϊσᾳ εἱς 
αἰέζιο, 4ι4 πεῖς Ἡοπηογιιβ ΠΠ4. α΄. (ἃ ργαρ. ὀπὲ, ὅ( ἄσσον ῥγο- 
21, ἀοάιπξα) {ἰδὲ τηυϊοοηι οἱοίρογος, ὃς ρτοϊπάς ογοδγιεγος, ὃς 
7,4515 σΟΉΓΟΥος ΠσΌϊΠΟΔΠ8. ΝΠ 1η τερίοπε ᾿ηΐεῦ Μαοϊἀειη ὅς 
ῬΡοπέιπ) σουργοποηΐ, οἰ75 ἀο(ογΙρΡΈΟΠΟΠῚ 71π ἀρρτοάιξαν, οτα- 
Ὅτα {ππὲ σεηΐεβ, ποι ηῖθι15 ναγΠ15 ἀπ ζ τα, σαπὶ 481 {πρετίογα 
ψεγίπς Ὑδηλῖη ἱποοίπης πηϊνογῆηλ ϑαγπγαίας ἀρρε Ιοηξαγ, Πὰς αἴ - 
ῬΙυΓΙΠγ ΠῚ ̓ποεγέ!5 (10 115 ρον Ἱπου]ίας ΤΟΤΕ άἀτηε5 ἔραγῇ ναρσεηίαγ. 

Ν. ό8ι. Ξινδοὶ, Κιμμέξειο! Ζ 1 δήμάος ἢοϑ5 Ἰηΐεγ Μαοίιοας σεη- 
ἐες τοοθηίεξ ϑέγαθο 1.11. 7Ζπὸ5 σφυ!άεηι) ϑγηάοηθβ νοολί Μεῖα 1.1. 
(, 21. ὃς εογαι τγῦεπι δγηάοη τη Ῥοπί ὃς Μαοιϊ5 σοπῇηῖο πο- 
τϊηλέ, 45 εἴς Συμοὰν Ῥ(ΟΙΪΘΠΊΔΙ, ἴῃ 1τρίο ῥεηϊπίια (ἀθ χὰ ντάς 
ψεγ 5.50.) ΠΙΉπιο δΌ εο ἰοσδία, ὅς οἰντ25 ϑιπάϊοα ῬΊΙΠΙ 1. 6. ο. 5. 
Τ)ε ΟἸπη 6 γ115 νοῦο, αθογιπι γειρσία φιχάδη ἐχέδηξ δῦ αΐτοηις 
Ἰλίεγε Βοίρογι ΟἸΠΊΠΊοΓΙῖ, αὉ ᾿ρή5 ἀεηοηηπαίῖ, ντάς 1η νεγί. 168, 
ΟἸΠΊΠΊεγ πὶ α!ἀεπ Ορριάπηι ἴῃ ᾿ρίο Βοίρουι οἷἷτο Ιοσδηΐξ ΡΙΙητις 
ὃς Μοἷδ, Ἰοοῖὶς τηοάο οἰξαῖβ: αἴσις 1Ππ4 {ἘλάΠΠ5 ἐχπέατι 20 οἷν 
ΠΑΟΠΠΠοο ἀπ αῆδ ϑέγαθο ἐείζαξαγ. ΟἸΠηπ γι Π δξίαπλ ργοπιοηΐογι- 
ἘΠῚ αὐ Μαοιάεπ, (ςα Πέιι πηασὶς ΟΥΙΕηΑ411, ἃ ῬέοΟΙ ΠῚ Ὸ ΠΟΙΠῚ1- 
Παΐα. 

Υ. 68:. Κὐχέποί τ᾿ Ὄςς2 51 Α Μαοξάϊ!ς δος 9 δὰ Ῥοῃέϊοας 
δεηΐος ΠΙ5 δἀνογίαβ, 86 1ρίς τπαϊοαΐ, Ἰατι ἀσοθαϊξ ; Ποῦ Π1145 ὈΓΙΠΊΟ 
Ἰοοο (εγοοέῖος φομηηδέ, ἐληηιαγ Οὐοτἀδηζα! 61 ΔησΌ απ οςζι- 
Ῥαηΐεθ. ϑεὰ φιυλησηαδηι ρἱεγδίας εχ Π5 σεηξιθες (σεορτγάρῃι ἔεγα 
᾿ὉΓΉΠ65 Γεσεηΐδαηξ, 1 ογάϊηθ ἴδιηθη ] αγΙπ πῇ ναγιαΐαγ, ΟἸΚῊ δι1- 
᾿ὥοτε φυϊάεπι ποῆτο (λεϊ5 σοηίεπειπης Μ εἶα 15. 1. σαρ. 21. ῬΠΠΠα9 
10. 2. σρ. 5. ὃς Ατέεπηάοσγις ἀρὰ ϑιγαθοηςπι 10. 11. Οεγοξέος 
δ' Ξ - “ἃ - » 
᾿(«μ Ῥίοίϊεπιαο (εγοϊξδε Ἀρρε!]δηταγ, ῬΊΙηϊο ὅς δέγαθοηϊ (εγοοΐα ) 
ῬεηΙη 115, ἴῃ οαα5. Πτῆπηο ϑιηάιϊ, νἱσίηος {ταξιεηΐες, (Πα 105 ὃς 
Ῥτοχίπηος Τογεΐας {δία!ε ΡΠπῖπ5;) ροΐα πος δά Οὐΐμπι Δοίῶρο5, 
ἀειηάε Ηδηϊοοπος (ΟἹ ΟΠ] νἹοίποθ. Ῥιοϊθηλδιιβ ἔχπεη ὅς δίγαθο 
Αοἤαρος ρείπιο Ιοοο δὰ Οσοαλῇιπι αηΐε Ὁεἰςεΐαβ Πταζαπηΐ “ 4114 1Π Γδ 
{δ δογπηλ (δηξεηςλπΊ (Ἐπ1 4ὰϊ ΜΙΓΠυΙ τς. τε5. σείζας [Ογρτ15 μηᾶΠ- 

4 ἀλυιηΐς 
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168 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΒΊΙΕΙΘ. ᾿ 
ἀαταπέ, τέ χυΐδυι5 ἐὰ 'οσα ορζπηε σοσηϊέα, ργοπιεξαγ ϑέγαῦο, σα αι. 
ἡπα!οῖο ὅς ἢος {π ορθεπάμπ σεηίοΠγι5. ΟΥὐδέαγμη: ὨΟΏΊΕη ΠΟῆ ' 
4101 ᾿ηνερϊο, (εἰ Τογοέ ας ῃϊο ἰοσαξ ῬΠΠῖα5 Οδγοδξις ργορίηαος, 1Π| Ι 
ρτοπιοηίουο αυοάμπι φῃοῦ ὃς Του δεσαπη πογηϊηαδΐ ῬιΟΙ πη δο115, ὃ Υ 
Ἰορί Ὁ) ἔθ)ν(Θ- Ποι7ικὸν ἃ δίερῃαπο ποπηηδηζαν. ἘἙλάεηη οξίαπις 
δεῃϑ εἰΐε νιήδζην 405 Τογέλία5 ποπηηαῖ Μεῖα, [ς Μαροξίςαρ, ποπς 
Ῥοηΐίς Ὁ, οὔδδ ἱποοΐαβ, {ὸ5. οἴϊαπη Μαοίις!5 σοητιθα5 ΔηΠαπΠγογαξ 
φέγαῦο Ὁ. 11. ὃὕἱ᾽ ἀπ διζΑτ! ροῆτί 4η αἰγαπιαας πηλγα δογαπῖ. ΠΠΕΡ 
αἰτἰρογῖπί, ἀπ ἃ Μποῖθε δ Ροπίαπι ἀοπηϊσγαγιηί. Ἐχέγα ἀπ] 
γοο εἵ.. Πὶς Ιερεηάαπὶ εξ Κα κέποι Τορξ 2) τε, φιᾶγην!5 ΕᾺ ΤΔΤΗΣ 
115 Ὄρς 2 Ἰερεγιέ. 

Ν. 683. τοῦ πιῖ᾿ ὑτὸ Ξανϑοῖο)] Αοὐδογαπη. πον ογι σης 
(δι [1481], ἴολα δίγαρσοης, αὐ Ἰίοηιβ ἐχροάιποπε τεροϊαηΐ 
Ῥιοηγἤτ5 δ Δοία ας σαϊδυ[άιπι, οπλ σπέος σγαοίς δὰ δε απο 
ΤΙο)ητ πὴ ργοίθξις, ὃς δάνεγἢϑ νεητ5 ἃ γε Πα οἰαῆς (Ἐραγαῖ5, δέ 
1ῃ Γεριοηθπ ἤδης αἷς, ἀσάποις. Ψιάεῖαν συϊάεπγ, νοὶ ποιηπὶς 
ἸΠΠἸΟῖΟ, ἐο5 συ δ; ογιρίηἷβ ΠΕ, ὅς δητΙ Ὁ] ΠΠπγὰ5 ααλίάαιη οο- 
ἰοηϊο5 ἐοὸ ἀεδάιέζας, αὐ ροίζεα τῃ ρεηϊηία ἀπ νιοηδιη, νιάθ νους 
553. [εὖ ἦε πτιοάο ὃς τεπιροτε ὰο ἀεάιζξας ππεγαηΐ, ἀεβοιξηΐε Ἵ 
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1η τὰ μηίζοσι3. σοη! ϑόξυγαβ 411 4115 6χ [4015 αβογαπέ. Ἶ 
Ν. 84. νύτοιο ἔ χἡ βορξαο ] Οοπιπιοάϊον εἰὉ Ιεΐγῖο, χυατὴ 1 

ΤΩΔΓΕ " ποῖαν!ς Ηδη διεριαπας, νότοι Σ κὶ ζεφύφϑιο. υἱ ἰηφίροταν, 
Αοἣαο5 1105 1ὴ τοριοπθσι ἤδης ϑερίθητιϊουδίοτη, ὃς δὰ Οτέατη γ6 τ 
ἐρείζαι Τρο]α ΠοηηΙΠ}) ᾿πο παηΐεηη, γε ΠΈ15 1115 ἀεἰαίοβ, οαπὶ οοπξὶ 
ἘΡΑΓῚ5 Οἶδε νςητ15 τη Οταοίατη ἀείεγεπμαι {πεγιηέ. Ὁ μοά ἢ νὰ -. 
Βδία ἰςέξο γοειηθαξιγ. γότοιο Δα Αοἤχος ἤοβ, βορέαο τὰ 4105 σταῖς 
Οο5 τείεγε ἀππη ; ὅς. τηΐε!!Προπάμππγ Αοίαος. ἢο5 Νοῖο ἢδηξε 1 " 
ϑερίςηιΓΙοπεπὴ ΑὈτορίος, αὖ 4115 Γεραγαῖοβ, 41], σου ΟΕ ΠῚ (ε15 
ῬῈ5 σαρίληξε5, Βοτγεα ἤλξα 1π ραΐγιαηι ἀ6[.Ὁ [ΐ. Ἶ 

Ν. όβς. ᾿Αρηπάδῃ βασιλὴ!] ῬΙυτες ἀ8 τὸρε ἢος σοη)θέξιγας δῆς 
(εγὲ ἘπΙ ΔΓ πι5 : Πα ΧΙ Πγ6. γεγο ργοῦαθι!6 ποῦὶς ντἀθξαν Αϑαιπθηητι 
ΠΟΠΘΙῚ 1ΠΓ6]Π1σ], 41 ᾿Αρηπαίδης Πῖς ἀϊαιταν, ἤνὰ απαπατα Μαγεᾷ 
ἰογιτάΐης ργα ἀϊξιι5. ἥν χαρὰ ἃ Ματγίε ρεπι5 ἀπχηδ ἐεγδέαγ,, 
φυοά δνιῖ5 ε11|5 ῬεΙορ5 ΗΙρρούαηνίαηγ ἀπκεγιξ, σα} 5 ραΐεν Οδῃ 
ΣΩΔ0}5 Μαγέ!5 ΠἰτῸ5 (16 μεν βοΐαγ. ἥ 

Υ. 68. Ἡνίοχοιν Ζυγιοῖ 51 ἴπεὸρ Αοῆπροϑ ὃς Ἡδηίοομος Ζύ [ἀς 
ΠΟΠΊΙΠΑΥ δίχα Ἰ10. (1. ὅς 1.5 “πτυτ]οίσι ΠΗ εχ τρίπ5 γε ι5 σιάςησ, 
(ῦ : ΓυΓὰ ΔΈΤΟΠῚ 1ΠΟΓΕΠῚ ἀρ ἰορρίογεβ τμεπέῖο. Η ἐς νΕΙῸ ΨΕΙ͂Κ 

θὴ Πελασγθ ἔκγονοι αἴης, νεῖ ροίας Λαχων! δ'.., (πὴ ΕΠΙΠῚ 
(ειρεαγδηγ, φααῖη Πιι᾽ἀΔΠῚ ἘΧΘιΡἰαγα παθεπέ, να σέ αὶ ργϑ ίΕΓΟ, 
μοί Γασοποβ Ππογῖηΐ Οαἰϊον ἃς ΡΟ Πα χ, ἃς τεξεγαξ ϑτγαῖο, 110. ἐττὶ 
Αἷ) Δ 'ὍΠΙ5 οχροάικίομο οἰ κῆσοωι Λάκωνας τίω Ἡνιοχίαν) ἴαπι δῇ Ηδτ, 
ὨἸΟΟΠΟ5 Παλτη ΖΥΡίοβ γοίθγοη ὰ ἔπαης. Εος επὶπλ Οὐάοα ΟΥΡῚΠΙ 
{{|Ὸὸ νΟ]αηξ, ἴηι ᾿πᾶδ ἠϊέζος, φαοά ἃ (αἰϊονι5 ὅς Ῥο!ΠςοΙ δαγῖς 
15, 4πὶ ἴῃ ΑΥροηδυςοα. Ἔχροδιτίομπο δὸ ἀοἰα, οὐἵι εἤξηξ ; ἡ08 
ἈπΊρΠἴγυξαπι ὃς Ἀποραπι νοις ϑίγαδο, Π0. 1.1. Απιριιαπι ὅς 
ΤΟΙοΏμιπι. Ρ]Ιηλι ]. 6. ον ὅν 401 δἕίλιαι Ὀιο σα ἀεηγ Ὁ 115 τοπάϊο 
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σΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙι 5. 

τῇ ἃ φυϊθυϊάληι ῥγοάϊ αἴῆγηγαῖ. Ηχς εἴαπι σοηβτγηταξ Ἐυβα- 
ἢΐι5, ΟΠαγαοῖς σαψα ἀαπλ (ξηϊεπτιαπὶ γεΐθγεηβ, ασαοά Αγροηδιίας 
οη πηΐοᾳ πᾶνε. [δα οἶδα δὰ Οοίομοβ παυισατιηΐ. ῬγοθΌΠε γεγο 
ἢ ποπηίπα ῃαο ἔεγ 5 Ὠιίος σομείνης [π᾿ ἐπίπλ 645 γοσδέ Ῥ]ΙΠῖις) 
τορτίᾳ ποη Πππῆδ, πόσας 20 Ἰρῇβ5 ἀρηιία, (εξ ἃ στδςῖβ πηροῇία, 
711 ὃς ϑυγπγαῖας σαοίἀλπι ΔἼοἰ φρο! ηο: ὃς Ἡαριαχοῦος γοσὰ- 
πηξ, ῬΓῸ 1ρΡ115 βθηξιαπη ποπηηἰθιι5 δα υἰαγραηΐεβ ) Παοα Ιη παν ῈΡ 15 
αἰδυίάαμι, τοίτε ϑέγαθοηο, ρίογυμσαις ἀεροίοηξ π΄ πιοάιΠι ἴθι Σ] 

οἰδυι 15, 4185 χῳμοίξφς νοσληΐ (σγαοὶ (νἹάς ἴῃ νοῦ, 7οο.) ΠΟΠΊΪΙΘ 
1115 οὔτι τδόϊις φυϊθαςάαιη. σαγγιθιι5, ΠπῚ1:5 θαῃς ἰογπγῶ, σΟΠΊ- 
Πηἷ, ΟΟΓΓῈ 5 ΘΠ161, 6] α[πλοάϊ χαμμεος νοσαπέ Ηεγοάοέας ὅς Πίοη. 
ἸΠΉ1]1 εἴα πο ἡλν!5 ἃ συ θεγηδίογε, ὅς οὐγι5 ΔὉ ἀ. ΙΡ τερῖ- 
ὩΓ; ὑπάε δεηδοᾷ, 

Τίρῥγη πουαγη ξ΄ πάν ἀοομ} γαξθηι: 
Ολέ 5 Αὐρὸ πανεπ νοουέ 

ἰουΐ τοἰ ἐαγιξογι Π47711716 ΘΗΥΥ 1. 
ἐφιυοί Ηἰ ἃ σαπτείαγαπι Πάγυτι αἰα Ἡγίοχοι τας 5 ἀπ] Πιερίηΐ 
ὑε Ηοπλογιῖς παθοίογαπι Ἥνί ον γηὸς νοραῖ) ἀγριι πιοηΐαμη Πίης 

ΑΥΤΊΡΙ ροΐοίς, χυοά 41105, ρυδίογ [ος, Ηδθηιοοπος πχία Ὑταρεζιη- 
δαὶ ἀείογιυαξ ΡΙΠΙΠ: τς, 10. 6. σαρ. 4. αδϊ ὅς {πλεπι ΟΠ γΆΓ ΠῚ 
{πὶ πη ἐεβ ἴων Ταςιξι5 ΗΠ. 118. 2. απάς ΡΙΙηϊι5, μι πο- 
ἠμῆδης ΗρΏΙοΟΡοΥτι σοηξθ:. (τ γΕΓῸ χατα γρηςι κῶς, ΓΔΊΟΠΕ 

ΔρΡΡΟΓΟΠΕΙς. συ]α!ἀαπη {πΠ ΠΠπτ ἀἸη15 πο5. Ἡςπίοςῆοβ, 4114] σηγῖρας, 
γοσαγίπί δηταυίογος Ουσδοῖ, Πίος ροίζει!5 οοσδῆο ἀμ γἱἀείαν [α- 
ΙΔ ΠἹ δος ἃ Ὁ! ογαΠῚ ΔΓ 5 οΓΐοϑ. ἱ 

ν. 6838. μὉ χβόνα Τωνδαειφάων 1 Ῥοίξ ἩεηΙοοθοτιιτι τερῖο- 
ΠοΠΊ, δα Ῥοίς ᾿διυίσυτγίπίεπι, ἢς ἃ γαῖ ἀϊέξαιτι ἀνστὸ τ Διοσκξ- 
ρῶν, ἤς εῃϊπΊ Ἰρῇ Οδίζογεπι ὃς ΡΟ πςεπὶ νοσαγιηῖ, τλησιδπὴ 10 - 
νἱς ΠΙΙος ; εοίδεῃι νοτῸ Τυμοδεοίσας Δ} ρΕΠαγπηΐ ἃ ΤΎΠάΔΓΘΟ πηδέγΙ 5 
Γεάτ τοαγίΐο, Ποαΐ Ηδγοα]ε5 Αἰπρθιγγοηϊαάες νυΐσο ἀϊόϊζις. Ῥτο- 
ΒΑΌΙ6 νερὸ εἷς σύσοος Ὀιοίσυγίδ!5 ποπιθη Παὶς ΓΙ ᾿πηροίΠΠ{Ὸ ἴῃ 
Πηοπηοτίαπ ΑΥροηλυζίοδ Ἐχροἀ!ουῖ5, 1η {πᾶ σαπὴ το 415 Πογοῖς 
Ὅτι οἱ Διόσκερφι «ὦ Οοἰοίηος ῥγοΐβεει ἐεγαηΐξαῦ, σΕΠῚ α10 ΠΟΠΊΩδ 
ΟἸἸπΊ ἀρρε!αΐα εἴθε, ΖΈαλπι αυ!άεπη αἰαπαηο γοσαΐαπ δέερἢδπι5 
τεαξαγ, φαλτη ἑαπΊθη 411| 4101 “τλέαπηῖς, Νοίαγε νογο ἢις Πδεΐ, 
αιποά ἃ ϑίγαδοης τεξεγίαγ, βανῖος φυοίάαπη ζυχία ΟΟΙ ΟΠ  (οῖη Δαγιπη 
ΟΠ ἀγεηΐς ἀογοίνογο, ( ἀε Ταρο ὃς Ῥαζέτοίο γαΐρο (γοάϊεαγ) ὅς 
Ἰποοίας ἰλπατῖς. οὐἵαττι ρο Πθι5 ΠΠ 4 οχοίρετς ; ἀἴηαα Πίης [Ἀθα]Δ1} 
ἀε φιιτοᾶ ρ6Π]ς σοηβέζαπι, ὃς συ ζοο5 ΔΕΓῚ ἢιι}5 ἔδπγα ΡεγΠλοῖο5 ἐχ- 
Ῥβϊοπεηι Αυροπαν ῖοαπι [αἰ ορ 76. 
 Ψ. ὅ89. μετήλυδες δἸγύπ]οιο 1 ος «Ὁ Ἡεγοάοίο ἀοσερέιπι, 411 
{ε Πυ]ὰ5 Θριηϊοηῖβ απιόζογεπη ρυοδιθξαν, δα ΠΊΠΙΙ6 ἀΓΡαΠΊΘΠΓ15 4111- 
δυάδι {4 0ΠΠ|τὸ πιεζαῦ ; αἴ σαοά πῖργι πης ΟΟΙΪοΠΙ, 8ζ.. σαρη]ος 
Βαθεδηί οτιῇρος Ἰηΐϊαν ΖΕ συ ρέϊογιιπογ αποάσαε ρα Πα οἰγομηη- 
οἰάφηξ, ἃς Πηϊβοῖο ςεἰεῦτες Πηΐ, Ππηειίψας νο[ἘἸπγεη5. πξαπζαν 
ΖἜργ) ἴον πι πῆοτθ, 4αὶ ἱπάς ὁ ἡμίσεγ ἃ Ῥυςξῖδ νοσαπέιι., τ 
Ον!, Μείλαι, 1. 1. Ημης φυογαπάσηγ οριηίοηβ, ἢ εἢξ γεξειΐ ον 
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Σ ἢ Ἧ 
φεπξ : εασεπὶ ἐπέχω. Ἧ, 

ΟΜ ΜΕΝ τ κιδδ: 
δέγαθο 1. 11. {εὦ 7υἀ!οίαπη Γαππι πο ἱπέεγροηϊέ: ἄς εοὸ ἄοίι πὶ 

Υ. όφο. Κουχάτε ἐγγὺς ξύνες 1 Ργοβο Οαποαίηηι γεγταμι, χα ἃ 
(οἰομιάε δὰ (αίριπη πλᾶγα Ἐχρογηριίαῦ : τὸ 480 [Πα ἸσιΠῚ τηοη- 
ἔσπΊ ΔΟοερη{8 ΑἸοχαηάτὶ σοπηξες ϑέγαθο 1. «1. ΔΙ πὲ ἐεἰζαπέιρ ; απ’ 
ἧς ἃς 15 ροίτεα Ολπολίαϑ νΠ]ρῸ ἀρρε! !Δέι5 οἱς, ντάε τη νετί. 714. Ὁ 

Υ. ό9:. Κικραίε πεδίοιο] ΟοΙομΙάοπη, ραν απ Ππῖξ ΡΗκῇς, (ἢ 
ἦτο Ῥ[ΊΔη15 αν ΊΡῈ15 ΠοπΊεη Ἱπηροπέμππι, χιοὰ 101 [Γοαπεηΐες Πηΐ) 
αἸγοφμηι (οἱμηι γοσλί, χαρά ΟἸγος ξεγαξαν “εἴα ΟΟ]οΠογηηι τερὶς 
ἕογον (ας, δέχις ᾿πἀδ τη Τ(ΔΠατι ἀεπη γαῖ : ἢς εαπὶ νοσαὶ Ησ. 
τεῦ Οὐν {{ αἱ ἾΩ 

Αὐτοχασιγνήτζω ὀλοῦφρρν(Θ- ΑἸήτειο. "Α 
ἙΔΌυΪΔ5 ((1]. {πὰ5 ἀε Οἴγοα Ἡοπιεγιιπὶ ΠηχΙΠδ ἴῃ ΠΙ Δ ΠΟΠΘΙῚ 66 
γΠΊ 485 ἦς Μεάβα δηΐεα ξογοθαηξαν, πάϊοδέ δέγαῦο ΠΌ. τ τ. ὃς Οἱ 
φεη Μεάες (ᾳπα ΖΕεία ἢΠ14 ἔα1Π8 ρου δεέιν ) σορπαΐαπι δ οἱ 
δόζαμη, θάτην!ς5 Πα ΟἸτοος {εε5 ἃ Οοἱςῃϊάε αἄεο ΟΠ δέ, οὗ 
ἘΠῚΙαΙ͂ 6 γεπθῆς!α ὅς πιουιι Πιη"Πἀηεη, ὈΙΟΠΥ ἤο οοποίπίξ 
αίεγιι5 ΕἸδσοι5, ΟοΙοΠ!ἀεπη, ἀξ 6]15 ρατίεπι δά αλλ Αγροπασξας 
ῬΓΙΠΊΟ ΔΡΡΌΪεγιηξ, ΟἸγοδοπΊ σαπηριτη γοσλῃβ, ΑΥΡ.]. 5. Ἢ 
: Τηάθ οἱάνι, Ζμ4 ΟἸγοαὶ ρίασα ῥγοχηηά οαηηρὲ, 

ΟΟΥΥΙρΙπηΐ. 

ΝΜ. όφ4. ἐπ᾿ ὅρεΘ- ᾿Αρρμϑρίοιο ] Ῥῃαπάςπι βπνιαπὶ εἰς ̓ Αρρόμὶ 
πὰς εἰρχος ἔχειν (εἰταΐιν ΘῖγαθῸ 1.11. ὃς χαϊάεπι ἴπΠ ΑΥΠΊΕΏΙ5 ΠΟ 
τῖθι5. ΑΡο ΟΠ δοΠο ατε5, Ἐτγαίο Ππεπεπὶ δαέζογεηι οἰΐαηθ. ΓΟ 
ῬΓΠΙΠῚ τΑΠΊΕΠ ΠΟΠΓ ΠῚ ΠΟΠΊΘΏ αἷρ ἢϊ5 πο Ἐχρυπξαν : δέ ἢ 
τατη ΠΕ χαρά ῥργοάϊέ Ρ]Ιηῖι15, 110. 6. σαρ. 4. εὐτὰ τὰ ΜοίοΠΙ5 ον 
ἴος ἀς ΜοΙίΟΠΙΟΙ5 πιοηεῖθιι5 ἀσοϊριοηάιιηη : ΠΕ] ΘΠΙΠῚ ΠΟΠΊηΒ ΑΙ 
ΤΆΘΠΠ ΤΟΙ 5 ρΑΓΕΟΪΑΓ]5 Πα Πρίαπη πλοηβ ἃ ὈΙοηγο ποίαζαν, ᾿ 
ΠῸΠΝ15 ΠΊΟΉ5 41] ΡῈΓ ΑΓΠΊδηῖαι ΘΧοσΥΤΙ, ἂὐὺξ 6].15 ΓΕΓΠΊΙΠΟ5 ΟΟΠΠη 
διέ, πιοάο δογάϊες, πιοάο Μοίζῃϊοι πιοηΐεβ, τποάο Αι Δ8ῈΒ 
τγαάγεβ : νἱάς νεγί, 773. ὃς 978. ᾿ πο 

Ν. 695. Τὸ 31 Ῥῃαπάήϊο (ο1]. ἤπιν!, σαγυ5 γείρεζξῃ, ροξα9 δὶ 
ΑΓΠΊΕΏΙ πλοπε5. (. )ἀ ααει Παῖς νεῦρα γείεγε Ἐπ τδίῃϊα5 ) Πα αἱ 
ΤΜΠῚ ν!ἀςπέμν, αυοά ΠξΠπγι5 116 (Ππηργορτῖθ ἤς ἀϊέξι5) Οαίρίαῃ 
ΤΊΔΤΕ Ὁ ἙΏΧΙΠΟ ΕἸΠῈ Π5, ἴῃ {πο [θενὰ ὅς ΑἸΌΔηϊα, δα ΟΥοΠία 
ὅδ. Βογεδιη Πέ, (πέ ἢϊς ἀϊοϊέαγ ) γείρεόξα ῬμαΠ 5, (εἀ «ἀ Βοιθᾶ 
τληΐαηι τείροζζι Αὐπλεηϊοῦαπι πιοπέϊατη (Π1|{ ΟὐσοΙἀπιαπὶ ἈΠΕ 
ΦΟΓῚΙΠῚ ραγίε πη ̓πΈ6]Πρα5, ΟΌΙ ῬΠαΠα 5 Γοηΐ65.}) “ππὶ πλοηζε8 ΠΕ 
ΑὉ ΕἸ ΧΙηΟ δά Οαΐριαττι τηαγα σοΠΕΠΠ15 }11515 Ἔχοιγγαηπ. 

ΜΝ όογ. ξωϑινὸν ἔϑνΘ- ᾿Ιζήρων 1 Ἐριἐπείοῃ ἑωϑινὸν ἁὐάίξ,, 
Τθεγος [ο5 40 Η!ΐραηῖβ, φιος Ἴζηρα, εἴίαπι Οτδοὶ νούαηξ, ἀΠῈ 
Βαλέ, ΖΟΟΙΠΠῚ ἀνποίκες ἢο5 Γ1ΠῸ Πϊο αἰπγπιαέαν ; χιοα ὃς Μ απὶ 
ΠΕΠῚ Ῥτο {8 ἱπηυῖς ΡΙΙηΐπς 1.3. ς, 1. ὃς ἀἰ[δγίο αἤπηγαῖ δίγδδο, [91 
ἈΡΡιδηι5 τδηγθη γείευε α]1ο5 ΟΧ ἘΠ δ [θεγοβ Απδίίσος αὖ ΕἸΠῸ 
ῬΆῚ5, 1105 σοηΐγα ἤο5 αὖ 1Π|5 ἀδήιιέζος, α]1ο5 ἀδηῖ]ας ἀγθιΕγαῖοδ 
ΠΟΌΓΡΔΠΊ σαηίεπη Δ Δἰίογα οὐίαπη, (δὰ πέγαπιααε γαρίοπθηη Ἴδη 
εἰαν διιωγύίμως ταμταῃη ἀρρο!λίαπι, Αἴχας παῖς υϊάρῃη (οηζεπα 

ἕ 
ἢ 



ἰ ᾽ 

ἐμὴ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΤΙΙΒ. 
ΠῊΗΙ ργῶς Οὐ ἔεγ!5 ῥἱδοδῖ, σα] ὅς Οδίθοπις ᾿ανεΐ, φιοί, ἐείζε θο- 
ἄεπι Αρρίαπο, 70. δὲν ἰὼ ὅμοιον ἢ “γλῶοσειν γπἰ!α γηιουπ 6[78 8 
ἀτις ἰἠηστα ΤΉ ΕΥ 645 βΕηΓΕΣ ρριιιεμάο. [π᾿ παπο εξιαπι [οπίοητιαπη 

φιορεπάεί δέγαθο 110. 11. ποίοϊο δὴ {π| ΟὈΠ 5, ΟΌΙ ἀιϊιδιΐαγε νιά6- 

ξαν, Ὧπ ποη Οτίθηίαίες ποίσα Ἴξηρας ὁμωνύμως πὸϊς ξασέείοις κϑλ - 
σιν» ὑπὸ δ ἐχῳτέρωϊε χευσείωγ» “ἢ ΗΠ ράριδ. σοσ» 716: 05 71012 
᾿πσεγις Οταοὶ, αἰταπιαιις τορι οπεπ Ἰέηείαν Ῥαγιοῦ νοσαηΐε5, 

ἸγΟΡ ΓΟ 411 [0] ηας Ζηα ΤῊ τιεγ 4716 ὙΕΡΕΥΙΗΉΓΗΤ, πηάς ΟὐθηζΔ 15 

1.0 τερίο φιδῆ ρτὸ αἰίογα ἨΠραηϊα 115 ΠΑΌΙζΔ. Ελη ΄συϊάοπη τπηλη 

χ τλιοηΐδιις απΠΠῸ νου! ππς οἰζ, ουν ΗΙΐρδηὶ [πα ποηγοπ δά 

᾿ἈΠΊΕΓΙΟΔΠῚ (τδάαχογιηΐ, πο αὐτὸ ματος Ὧο Τηάτὰ γογὰ ἀΌ.Π- 

Πατεῖ. 

ον ὅόοο. ᾿Ανδεῴτιν Ὕρχῳίοισιν 1 Νοη Πος ἄς 1ρῇς Ηγγοληῖς π.- 

{εἰ ΠΠσοπά τη, 481 αὖ ΠὈεγιὰ ἰοηρο γομηοεῖ δά Οτεηΐεηι, τηΐεῦ Με- 

Ἰΐατη ὃς Μαγρίαπαπα ἰητογ) θεῖ, (ἃ ἀε ΑἸ Δηΐ5 δὲ 8111510 5 ῥγορίπ- 

αὐδς ΕΥγΟΔΠΠ ΠΊΔΡ 5 ΔΟΟΟ 18. 
ΟΥ͂ 7οο. Καὶ Καμαεΐαάων ] Ιη ΑΙ σαηΐα ρατίε 41|7π| (ὐῃἸΑΥ ἐμ 

ἱ πιστεηάϊ νἸάεητιιν, 101 οπῖτι ὍΙΟΠΥ 115. τηδηϊίεῖζο. Ε05 (ταί, 
οὕτη εος ἴῃ {Πῆπιο ἱπίεν Ἐὺιχίπιπι ὃς Οαίρίμπη ππαγε ΡΟΙΈ Τθεγος 
: ἰθαΐ, ὥς φαϊάοπη Οδίριο ὑπαγὶ ρυΟΣἸΠΊ05, νου, 796. τοξΠΊ νΕΓῸ 

Τραϊαπι ᾿πΐεν Πθεγίαπι ὃς Οαήρίαμγ πιάτα ΑἸΡαηΐα (οἷα οσσιροῖ. 5ε4 

ΔᾺΠῚ [Ὁ], ἀξ ἴπ Ἰοοὶ5 νἹοίηϊ5, Ομπλατιίας ἃ (σθορυδρἢ!5 ἀε(ογ δαπέαγ, 
ΠΈατς ὉΪΠππὰ {ἈΕ15 πηδηϊ οί πὴ ἐχΐδξ ΠΟΠΊΙΠΙ5 Πι1]}}8 γε ρίμπη ; (ο- 

[ππητηοΐο ἀρυᾷ Οαἰλυ οπαπΊ ἴῃ ποίίβ δὰ ϑέγαδοπθηη Μαγοο] Πηπηλ 

ὉΓΙΠῚ πηεπα Π Πδ Ἰηνοηῖο : εοίασιις {0 νοολξος ἃ ΡΙΡΔΓΙΟΔΓΠῚ 6114- 
᾿πόατα πανίαπι αἴ, 4125 χαράρας νοσαηΐ τδοῖ, Οαγηθγά: ἴ.4- 

ἡ, ἔλα Οαΐλυθοηυ5 4πάπὴ Ἐπ Ατμιι5 ἐς τδέαγ. ΠΙΟΓΙΠῚ ἡΠἀςΠ, 

Πέρηξα 46 ποπγϊπὶς γαξτίοης ἀοηαϊείσεπάμπη ρμΐο, αἴ ΠῚ (σγάτοῖς 
αμαείται ἢς ἀϊῶι ἔπενῖηξ, τξ Ῥοπεῖσα φιισεάλῃη βθη5 Μοασυμοιχοὶ, 
Ἀττηαΐα ἡΙἀ4π| Δ μαξόξιοι πάει ἀρρο αι (αηῖ. Νοι ἀππτημ- 
Πδπ1Π1Ί ἑάγηθη Δ] Ίάτὰ Ργουία5 ΑὉ πᾶς σοπίεηγ εξ Ἡδηιοοῖοβ Π|Ὸς 

ἸΏΟΓΙΙΠῚ 72:67 45 ἀφο θαηξ ὙΔΟΙΕ5 ΗΠ. πὉ..». ὃς δέγαῦο, φαοτῈΠΊ 
Αἰξεγιιπη Ἐπ ΑίΠΙι15, ἰζθγαι Οαἰλυθοπις δαζζογετα δάάμοιξ ἐς ο(- 

ΠΟΥ ἃ παΐθιις Οἀγηαγίξας ἀϊόξζος. οεηίεηξ, 114 Ῥοηίϊοα σθπβ ππξ 
(ἀξ μὰ ἀϊκεγαῖ Ῥϊοηγἤαϑ νετί. 687.} ξ εχ 1Ρ[15 δέξου θιι5 σοη- 

Εἰς ΓΝ Οδίρι! παγὶς ἀσοοΐα οἶγοα ΑἸΡαηΐδ ογάπη, αὉ πηοάο ῥγοθα- 

ἔππι. 5εἀ οὐπὶ Ηδρηίοομοβ ῥίαγε. οἰγοα Ῥοηπίιπ, ὃς χιοίάλῃι ἃ 

ΡοηξοΙ5 ἀϊγογίος τη παγὶς Οαίρι! ογ, [σοῖς αν μας ἀἸΠπία, ἀείουιθαξ 

Π]ηἰμς 1. 6. ς. 16. φιϊάηϊ σοπηηημπη!8 οἵδ ροΐπεγιε ρ᾽ αγιθι5 απ Ἐπ- 
πὶ φαλπη Ολίριϊ Πλαγῖ5. ΔΟΟΟ 15 ΘΑ ΠΊΕΓΑΓΙΠῚ ΕἸ ΠΟ αἴτ18, οἱ της 
ες ρεηξεβ εἰ 46 ΠῚ νἱ γε η] ραΠΕΡῚ ἤπιε ἔθη δοοίρος ἀξ ( 4)14Υ1- 
: ἐληεμὴ Οὗ οδιιίαπη { Αἰΐοτο ποπγῖηα ριΌριῖο, Αἰέθιο Μείδρῃογῖ" 

Ὁ) Οτϑοὶ ἀρρε!αγίηξ ἢ νἱάς ἴῃ νον. 687. 
σοί ποτε Βάκχον 1 [πη ΑἸΡαηΐας ρατίς Πὸϑ [αΠΠῸ 7ατ ργοθαίαπι: 
Ὁ ΑἸθαηὶς φαζειῃ ποη ἰὸς ἀθο5 4τιλπη δοίθπη, [ον θπ, ὅς ΤΠ διτι, 
ΟἸΠΟ5 αἰπγπιαὲ ϑίγαθδο 1. 11. Ὑ ουΠηΎ]ς Ἰρίζαν (σγᾶτοος ραΐνιος εο- 

ΓΉΤῚ εἴξιι5. ΒΔΟΟΙΙ οα]ταμη ἱπίεγργείαζοβ {ἀεοσας Πηχηΐς οο5 Βλο- 
' οἴη Ετ- 

ἽΠ 



Ἐ72 

Ἰρῆς Οὐαοὶς οοἰεδαίαγ, τὲ Μδογοῦϊα5 ὃς Ἡιοάογις ἐοίζαηζαν, νἱὰ 

ΟΟΜΜΈΝΤΑΚΒΙΠΒ 
οὔτ οχ [π614 τεάειηΐδηι Ποίριτο Ἐχοθριδ, αίχιδ 14 Βασοῆὶ υἹδι19 
εὐοέϊοϑ) ιιοά δου (οεγἀοίε5, ἐςἴτε ϑέγαθοης, ἐγϑθυσιῶσι, ὃ 
τΟΙὄ ΟΟΓΓΕΡΕΙ 1η {γ]ν15 νασεπέιν, Βαςομαπέμπη ταογθ. Ησοο ἔληξηη 
ἀε Γιπδ ἰλοεγάοειθιι5 ργοῦτέ δέγαθο ; δέ ἐχ ἱρίο οοηίξδέ Ογδοος! 
ΓΩΙ]ε5. 4αοίν!5. τἱέ5. σαπὶ ΒΔοΟΠοἱ5, οοη μι 8, νἱ4ε πὶ γεν. ς 76 
Οὐοά {1 ἢπΊ1Π14 ἔλογα εξίαπη 8015 (λσεγάἀοίεβ ρογερουϊηΐ, δὰ ΠΊΔΙΟΙ 
τΠΕΓΙΟ ὈΙΟΏγ Πᾶσα ΠΑ ΕΓ ροΐεγδηξ, 501 δη]ΠΊ Ποπγηθ Διογύσε αἱ 

τῇ νεγί. 940, (εἀ δηημαπι νηὶ απόξογ, ψαοά σαίογα ϑοίαγὶ αν Πης 
τπγε Πα, ἐθου ὙΑ 

Υ. γον. Καὶ μῷ Λίωαων  Βαροπαπέες πη εγος. Δ ωυεὰ ἀἴοα 
ας, ὅς Βαςοπας τρίς Λίωαϊ 0, ἃ λίωωὸς ἐογομίαγ, ηαο ἀνδ ἜΚρὶ 
τηπηΐξαγ, φαοᾷ πΐ νηΐ διόζον Βδοοπα5 σοϊετείαγ. ἮΝ 

Υ. 703. Ζώμα]α "ἡ νε(ειΦας] Ῥεῦ ῥίρρμίογμνι ῥοίος, απ 
(δοῖς γεδεὶ δὲς, 4υ 1015 Βασοῃαηίες ἐπ :Ὲ1, Ὁ αἰϊαιαπάο ραᾳηΐῇ 
ΓΑΓΕΠΠΊ. ΡΕ] 15, σοθίαιη (φαυοά {{ε|115 γατοραίαπι εἰξ, αἱ ρεῖ!ες {2 
ΤΊ 40.115) γεργδίδηϊδίαμη εἰξ, εχ ΘΙ άογὶ (δηξεμέῖα, χαὶ 80 επῚ Βᾶο 
ΟἿΣ ΠοπηηΕ ΟΕ] ΕΠῚ ἀν ΙΓγαίαγ : Ῥοΐξυϊξ ὃς οἰηραί! πη), πθο Ἰμά οῖο, 
αὐ Ζοάϊαςσιτη γεργδίθηϊαηάιπι δ ΒετΊ. ΟΝ 

Ν.γ7οά4. Εὐοὶ Βάκχε 1 Μιάε τη νεγί, 572. οὐ 
Ν. γο7. Ῥέα “ὲέ τοὶ κἡ τίωε 1 Οαἤριι πιαγὶ5 αἰδμήζησιν ᾿ς 88 

φτοΠαγα5, ργαίαζαγ (8 εα Ιοοα πυηπαδπι Δ, (εὰ πχεηΐε { 
φΟηζεΠΊΡΙ Δίπμη1, παῖς ΗΘΠΟΩΙ ᾿πηιξίας5, αἱ ποίΐαί Ἐπ αί Πα ; 

“-Ξ-ἕ λέξῳ 
Οὔτέ πιναυπλίης σεσυφισμᾶλθ-, δέ τι γηῶν. ἢ 

δίγαδο χυϊάδπι, 4αδίην!5 αὉ Δυιτηθηϊα δά [τἈ]τλπὶ Οσοιἀεπέοπη γ 
ἴυς, ὰ τ ΠΙορία νετο ἤηε5 Μεγιάϊειτι γεγῇιβ, ᾿ζεῦ ἐδοογιέ, ῥα 
τ4πΊδη {8 (ογιϑειε αβγπγαξ “τι. τρία ν᾽ δου ρτα 115 4118 αἷρ 4|1|5 δ0 
σερειτξ ; ὃς σοπο ἀξ καὶ κοί) φεὲς ὀπιςήμίω ὀφθνμα πολιὶ χρέη 
ὦ» ἀμάϊενηι «ἀ [ζϊομεῖα) (ΟΡ ΑΥ α))αα7) ἰοησ ρίμς υαίογθ 14 
οὐηρα, φαοά ἰἰοοξ σεγέϊογα Πηξ 485 ΟΟῈ 15 ῬεΓσερΙΠΉ18, ῬαΌΟΔ 
πίε Πηΐ χα ἢς (οἰγὶ ροῆτηΐ, ᾽ξ γεῦθα οι 5 ἃ Οφίδιθοηο Ἐχρ 
ἴα, (σεοργαρῃϊα φυμάδηγ ΠδΠΊ]η1 (ογεπάα οἴδξέ, (εἰ ἐαηΐαπὶ ΟΝ 
τορτάρῃϊᾳ αι ΤΟροΟρτΆρΡΠΙα, ἢ ΠΕΠΊΉΠΕΠΊ, πιὰ χααρ Ἰρία υἹθ Ποῖ 
{οἸρε15 πιαηἤαγε οροτέεγοί. εὐ 

Υ. σι3. ὅσ᾽ ἐρεείνω } ̓Ερεείγω, αὖ ἐρῶ ἀεγιναΐαπη, ργορτῖς ἢβ- 
ὨΪΠολΕ ζρέθγγοσο ; Ὠς γεγο ἐγαάποίξαν δ Πρηϊβοσηόιπη (ΟΥ̓ΜΕΟΥ 
ἴοι “πο ἐσο, οἴ ἀρὰ Ἡοπηεγοπη Οὐ μ΄. ΟΝ 

πύρες εἱλὸς εἰξ εείγων. ΩΝ 
ΟΝ. 714. Κουχασίας χγη μῆ δας ᾿Ερυϑραΐων ᾿Αειωῶν } Τέα Πυηο νι 
{π|ΠῚ 1Π ΔΠΕΙΖ 115 ἜΧΕΠΊρ ΙΓ θι15 (γι ρίαηι Ἰηνθηϊ! ἐχ Ἐπ αεο οἱ 
ἴτε : τρίς διξεπι οοριαπη ἱπέερροηὶ νοϊαϊξ, τ Ιερογοξιν ᾿Ερυϑ 
ὧν τ᾿ ᾿Αριλῶν, ὅς ἀε ἀϊνεγῇς πγοπέίθιιδ, αἰ115 ΟλποαῇΙ5, 4115 ΑΝ 
ΠΟΡῚΠΊ, Ἰη[6Π]Πσεγοῖιρ. ϑεὰ Ασίαπα τρίᾳ {πὶ (Ὁ ταάιοιδυι5. Οαμοα 
γ]60 ἃ (στα οἰ5 νοσαί! ( Ἰη46 ἐογέλΠῈ μοί ἱποοίας εἰππὶ (σγαασα μπὶ 
γοσαγεηξ, τη αδηη Ιν Πδι15 σαηἸἀπιπγ, οἴ ΡΠηΐμ5 1. 6. ο 17. δζϑ0. 
ἰϊπιῖς το ταηζαγ) φιοῃ Μασθάοπες ργο Οαποαίο γοιὸ ἀοοορ 8, Πα" 

; εφπαμεῖο 

ει 



Φ ΜΡΩ 

ΓΠ  ὈΟΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙΙ5. 
»»παμισὸν ὕγ]α τὸ ὅ),Θ- κόηῦντωρ Κουνΐχασὸν, τείετε Αὐρδημβ, χιοὰ 
ἃς ΡΙϊηΐτ5, ὅς δίγαθο τεἰζαπίῃγ. [πὰ Πμ}15 ρατίε5 Μεϊδρῃογιος 

ἢἰς πιοης ἔαργα ΑΥἸ δηλ ΠΕι15, οἰ} 15 ΡαΓ5 ῬΑΓΟΡΑΠΊΠΠ5 ταρῖο, να]-- 
δ ἀριὰ διιόξοτες, ἰρίαιηια ὉΙΟΩΥ ΠαπΊ γε. τοφι. Οζα ἀρ- 
οἰϊδεέαγ, πα Παπὶ τῖπὶ ἀπθίαπι τγειξαε αϊη Ιεζξο ἀπέαα Ἐπίϊ- 
 ίληας ὑγοίεγεπάα Πέ. δε4 σὰν Αὐίδποβ ᾿Ερυϑραίος γοολέ ἢ Νοη ἃ 
Ὁΐογε εετίε, ( φιοά {ἐπηΠδ νιάεζαν Ηδη, δίερμαπι!5, ἀπ γηϑθος 
4γ:4ηο: ἢϊς το α 1) (εἀ χιοά Εγγεῤγσηηι ΤΠ ΑΥ6 ΘΟΥΌΓῚ ἤη65. Ῥεῖ - 

ηρεγεπί. Αὐήδηδῃι {01}. [ας {πππυτξ γεΐεγαπη Ὀ]ΌΓΙ ΤΙ, Ποη ἴλης 
ἜΠῚ ΑΥΟΓΠῚ τεριοπει {πυιόζε Πιπηρέαῃη, νεγιη ὅς 41115 νἹοῖπας 
δρίοπες {Ὁ δο πΠοηη 6 σοι ρ  εὐζεηΐεβ, [{4 τε ἐφίαν ῬΠΙΠΙ5, 1. 6. 
5.20. σιοίήλιη. Ατῖος Πυιόζε {ππηρέο5, (σεάγοίοβ, Αὐμοῃοΐδβ, ὃς 
ΓΟ Ρ απ 445 (110 ΘοΠ τλ1Πὶ ΑΥΤΟΥα ΠῚ ΠΟΏΊ1Π6 σοι ργ ποηήσγα, Ε- 

(δΐ 4111 εο5 ΟῃΊη65 1η615 Δ) οἰαηξ : ἀε πάϊ4 επϊπὶ Ιοσαμέι5, Ρ]ογ1- 
16, Ἰπηυΐξ, αὖ Οσοΐάογηεο πον πο 4η1η6 ἀρεεγρηῖηαηε, [6 461 
ΟἸΝΉΣ ΖΉΑ ΜΟΥ {πΙγαρίας, Οεάγοίος, ΑἌγαοδοας, “Ἵγ105, Ῥαγοβα- 

᾿ ηίαάα:, σι οη1ι14. ΑὙἹΟΥΗΉῚ 678 «111 ρίάσεε. Ῥοϊζεγίογεπα ἤδης 
[ξηϊεηεδπη δέγαθο ἵ. 1 5. απιρ!οόξιξαν, αὶ ἀν Αὐξγο ὃς δερέεηΐτίοπα 
άπ ΠΊΑΓΙ ὅς ΠΓἀεπὶ πιο πΠΌι15 ΑΥΙΔΠΔΠῚΊ ΓΕΓΠΊΪΠΑΓῚΙ Δ γηγαΐ 410 115 

ηάία Πηϊίαν ; ας ὃς Ἐταίο Πεηΐς (δηΐεπέῖα εἰς, εοάδση τείϊθ, 401 
Αὐἰδηδην ἰουπηηδέ ἐμ ζ δ σοὺς ἕω τιὸ ̓ Ινδῶ, φῳρὴς νότον ἢ τῇ 

εγώλῃ ϑαλάπυ, ποὺς ἄρκ]ον ὃ τῷ Πα 9 παμισῷ χὴ τοὺς ὃ Ξῇς ὑρεσι" 
Αν Ογτορεαίὶ ἰαέθυο [παρ ἤ πυΐο, αα ΜΕΥ 1416), γη472 γηαρηο, «ἀ 

δ ορεοΉ Υ]οη οι ῬΑΥΟΡΑΡ ὁ ξΦ᾽ γιοηεῖδης ῥηῖς σορείμμ, Ἠ]Ὲ8 
(Θηξ14πῈ ὈΙΟΩΥ ΠππΠῚ δἴταπι ᾿ρίαπη θα] ἐχ νοῦ. 1οφϑ. οοηδ : 

Ἀ εχ 10 εἾι5 Ιοοο ἢαυπῆς ντἀεξαγ ατι2 ΠῚ Παυεξ, Ατίδηδηη {01}. 
ὃς (Ὁ Ολυςαίο νυ]ρο ἀϊέϊο, Ῥαγοραπηηο (οΠΠἸσεΐξ, Ἰασετε, ὃς δά Ετγ- 
ΠΓΧῚΠῚ ΠΠΔΓ6 ΡοΓΠηρεῖο ; ποη ἦς Ῥεγῇοο ἤπι ἤος 1η{6]Πρεπάο 
(αἱ δα! πηγαἤπ5 ᾿ητευργείδίαν, Ρ]1η. Ἔχεγο, ἢ. 789.) ΟΠΠῚ ἹΠΈΟΥ Ἰρίαπι 
ὃς Αὐϊαπατη Ογιηδηΐᾷ ἰηετ]οόξα Πέ, [ο ἀς γηάρηο τηάγΐ ᾿ξ νοσδξ 

“ Ειναοτἤεηεβ, Οσδαρο [01]. Μεγ: ἀΐαηο, θη (σράγοῇ ΑΥίδπας ρᾶγ5 
αἰΠηρις, χιεπὶ αυ!άοπη ᾿Ερυϑραῖον, (ε΄ βαδγη)} τῆατε, ῬΙΟΩΥ ΠῚ 
δγΆ}Π, αὖ ΖΕ ΤΠΙορία αὐ Τηαίαπι υἵχαε ὃς ΤΑργοθᾶπθη ἱπίαίαηι πο- 
Τηϊπαηΐ, νἱ66 νεγί. 597. 
ΟΝ, γῖις. ᾿Αλλά με Μεσάων Αἴγηιαέ Μαίαγιπι πιθπξει ἴδια 
Ἱπιο!]!οζ μη), πος εἰϊ (οιεπίαιη (σεορυδρῃίοδηη ( φαᾶπῃ τρίς ποη ρ6- 
ἘρΓΙΠΔΠΟηϊδιι5, {εἀ [ἰτϑγάγιτη {τιτάϊο, σοηΐεαιμαξι5 εἰ} τρία δά 
Ἰοοογιηι ἰοηρσε ἀϊβιξογιιπὶ σορηιΠοηθτὴ ρεγάαχηε - ἸΙάδοσιια [{ογας 
Πι128 Μιιί5 Ῥοεξίοο πιοτε νοσδί, ργαοοπι!5 οεἰοδτγαξ, (ΜΑιΠπθπηδξσας 
Ῥισίεγτπη αἰ (ΟΡ! 145, φααγιπΊ ραγέεβ (απέ (σεοργάρῃϊα ὃς Αἰϊγοπο- 
ΤῊ12) “οα 115 ΓΠ]αΓ12 ὅς ἔευγαβ ΠΠΕ ρεΓΕσ ΠΑ ΟΠΘ ΠΊΘΕΙΓΙ ΡΟ Πγ15, 
δι Πάει σα οἰϊτπῈ σαγίας οοσηοίσετε, Οοπίογια [ππῖ Πῖ5 4185 
Ὧε Αὐοῃγέα Τ᾽ ἀγθηΐζηπο παῦεῖ Ἡογδίϊμ8 : 
"ῃ Τὸ ὙΏΑΥῚΣ 4Ο ΓΕΥΥΟ 71.797 0756 ΟΑΥΘΉΣΙΣ 47 ΘΠ, 

; λμρηογεμ. σοὐεθομί, “τοί γεα, 

ν ΡῬυΐ- 

Τῆς χνημῶδιαρ, αἱ 210] πέζαρς, νοσεῖ Τιοηγ ἤι5. ΟτιπῚ γειῸ [πάϊοιι᾽. 

ἋΣ ΦΟῸΣ 



174 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ 5. 
Ῥηίσενα οχήίρη ῥΥο}6 ἱΐέης βάγυκα ΜΑΣ 

Μηηουα; ρδο ζηΐοχηαηη εἰδὴ ργοάο δ! ὴ 
᾿Αδγῖας ἐφηαε ἄθγιος, 4η1Ή10 716 γο ΗΒ ΔΉ: ΟΝ 
Ῥεγοηνυ 78 ροΐπ». : τ 

Οὐοά «ὦ Μυίαγιμη ποπηεῃ ἐρεζξδξ, [οἸεηξιας ὅς αὐ ίεβ Πρεγαΐε5 Ῥοδίαθι 
εὸ ποηπηηθ ποΐαηξ : Μῶσα ἥ γνῶσις ἀπὸ τὰ μῶ, δυ144 τείϊε, 41 ὅς 
ψειδιπΊ μάω, μῶ. ποῖα να]οτε ζητῶ, Ζμφτο (ει {᾿μἴ2ο{6 ἜΧΡίοΥΟ 3 
ὃς 418], μῶῶς τὸ πολυωραίρονῶν ὠντὶ {8 ζιήεξιν, ὠὐϑοὶ Λάκωσι 
Τί Μᾶσα; ὃ. Ποιῖοε Μῶσο» νΑἰεδιξ μαΐέσοι, μῶσαν μα] οΗΥΖο(Θς 
2ηηγθης, ἡποα (Ο] ΕΓ ΕΪ πηοπεῖ5 ἱπάλριης {πὲ τρίς ἐεϊξδέαν ) ἀγξεϑ 
{|δεγδῖος ᾿πνεηϊδηΐαν ὅς Ἔχοοίαπέαν. Ψοῖπας απ δ Ἠεῦταοςς 
“ΘΙΩ γηρίαγ, χαρὰ αὐίεπι ὅς ἀποιρΠηδηι ποΐαί, ΤουῖοιπΊ ποηηεηοο 
Μῶσαρφ ῬΓΟ ΔὈΠΠεν ἀεάποιέ, ἢ ἃ Πηρτια ρεγεργίηα 6}15 ΟΠ ΡΊΠΟΠΙ 
ἀεάποοτα σοηνγεηϊαί, Μαίας ( 415 ἦδα5 ππχεγαηΐ, αἙ (ἀρΙ ΘΠ ΙΔ ΠῚ 
ποηηης ΜΙπουνα, ὅς Εἱοαιδηΐϊαηγ ποη6 ΜοΓΟΌΡ] ΠΟΙ πεγιηΐ ) η05 
ΨΕΠῚ ΠΙΙΠΊΟΓΟ {εοοῃπέ; ἔνε (ΟἹ πη οὗ γέίτγ ξῶ [(οἱθηεῖαγη δ 
γ:οίαεοηι (διότι πολὺ τὸ ποικίλον ἔχει τὸ μαϑήμα]α γἡ πωιδαμαῆα;, 
51645} τι ΠΌΠΊΟΓΙΙ5 σΕΓΕ15 ΡΓῸ ᾿ποογῖο ροπαΐαν, ἤνο ααοά τοῦ ππτοῦ 
ΤὨΕΙῸ ἀγέθϑ ΠΌογΑ]ο5 115 Οσσυγγεγοηξ 4Ὰ1 εππὶ Μαίαγιλ ΠΕΠΊΘΓΕΠΙ 
ἤηχογαηέ, Ὑδηάεη εα5 [ον 5 ὃς Μποπιοίγηοβ, πος εἰς Μημου ας 
ἢΠ1α5 τ1Πὸ (θα Ϊδε {ππέ : ταν τῖσε Ἱπππιεηΐεβ, {ππηπηῖ ἀ61 Ὀεπεβοίο, 
41 (ἀρ θηξίας ἔοπ8 εἰς, Πουηϊπιμτι πηεηΐοβ {Πππη]Παγὶ δὰ {οἰ οπεΙᾶ5 
ῬῪΕΓΟΙΡΙ 445 ; ΠΠΘ ΠΟΥ ΙΔ νΕΓῸ ἀὐεϊαπη {πείδαγι ὃς ργουρεΑ ΠῚ 
ΕΠ, ὃς εχ οδίεγνδειοηιθιι5 πλθπηογία σοηίει δε 15 αγίεβ ὃς [οἰ θηαϑ 
ἐληεπη [ΟΥΠΊΑΓΙ. ᾿ 

Υ. 718. ᾿Αλλ᾽ εἴη τοῖ οὗ μα 1 ΝΊΔετ ροῆπε ποη ἢἰς αβῆγπηατε το-ὶ 
ἑμπάλιῃ εξ Οδίρι! πλαγὶβ Πραταπη, ( 4αλπη ε)85 {ξηΐεπέαπι ἘΠῸ 
ἘΠ λει αγοιτγαΐαν ) (εὐ ὑσοϑεπκῶς ταπίμαι Ιοχαῖ, τε φαΐ ἰόπαο 
ΘΙ ΕΠΔΙΏοΠῚ 615 εχ [ογιρεία ἀοοερογαΐ, αἴαμδ ἰπ46 μος οΟΠΙρε, ὅΐη τὸ᾿ 
οὗμα αὐείδρομον, [ΠῈ ξογητα γοιτηία, νοὶ {ρβοπθ γοεμηάαηι θ 5 
7όὀγγιαρε 678, (πιῇ φαοά ἤπιι5 Παϊσοοῖ [αθἱηάς Ἔχοανγοπέεϑ) ὅς ἔπ 
ἔὰ5 ΕΥΙ 6]..8 ἀΠΊ θ᾽ Γ15, τι {ΓΙ 6 ΠῚ [ραζῖο ο]5 αἰεέσλεν νἱχ δδίοίνεγθ 
φοῆϊβ. αίθον ἰαγοη Ἐπ τΑῖΠ1 [εηζεητδΠ} Ποη Ργου [5 ̓ΠΠρΡΓΟΌΑΓΙ, 
ΡΟΙ͂Β, οἰπΠῚ 4110] αρυὰ Ὁιοηγ Ππῖτα, τ νετί. ό.7. Ορίέαδέϊνι5 ποῦ 
Τηάιοαέῖνο (δηῇι παιίρο!οαῖ. ϑεὰ χυοα δὰ νεγαπὶ ΠραγαΠΊ, Ε΄ 
ηαοόσαμηπηοάὸ ον8}15 οἰϊ, αὰξ ἔππάσ ᾿πίζαγ, τξ γέρα ἢιϊς αἰανπηαξος 
ἘΠ ΔΕ 5; πηα]έο εηϊηγ Ιοηρίι5 ΑὉ Οςοϊάἀοηΐε δὰ Οτθηΐετη 48 
ἃ ϑορίεηίγιοης χὰ Νίεγι ἀιεπὶ ἐχρουτι ρίξαν : ὅ8άεο υ αν πηεῖ Αρτῖρ- 
Ρᾷ ἃ ΡΠηΐο οἰΐδξι5, 1. 6. ο. 13. 22) ἰογισΙἐμζηθηι 490 Μ. Ρα[): 15 45. 
ἐἰεπάΐποηι ἰλπίαπι 290 ΜΙ. Ρα0}. ρβάξουο : (τὰ πἀΐγδασα πγεη[αΓᾷ 
Τυἴἴτο παῖμον εἰς, ἢ γτεσθηξουιηη τα} }15 465. ΟἸγουιαπη σιοί ἔθος 
τἰηες, ἘνδίοΠεηο8 ε]ιι5 αὐεέσλεν γάτα, δίγαδοπε ὃκ Ρ] πο τε 5. 
Ὅιι5, ὃζ οἰγομίξα5 {ππλιτγαιη εχ 6] 15 ἱδηζεπέϊα οβῆσεγε 1.575 Μ. Ρας, 
ΟΟΠΠρς ῬΙΠΙΠϊας ; οἱ ὃς Ατίοπάογιπι φαοήσαπηχιοάο σοηίΕΠΕΙΓΕ αἴ 
γπταΐ, Πᾶπ ἑηΐμπη 2.5 Μ. Ῥαΐ. ἀεέγαῃιε. 15. ἢ νει ἢ οἰγουτξι5,..ς 
Ἐς ΠΊΡΟΓΙ5 Ρ]15 7τὸ ε]ι5 Ῥογιρῖο ἔθυε Ῥιοηγ 15, {πη εἴν ἐπῖππςς 
ΠΑΥΙραϊοης ΝΣ 23. Μ. Ραῇ, Πηρι]Π5 ἀἰοῦ5. σομῇσεγοπί αν, δοά, 

ε 



σῦς 

ΟΠ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙϑβ.: ἣ 
ΤᾺ δυσέλεζατογ,» υἵ γεγο 8114 ἀβ τὲ ϑέγαθο, πϑῆθ ἴῃ ἰοπρίη- 
5 Πίοε ἡπάϊοαγε ἔΔο1]ς εἰς “15 σγανίμ5 εγγεῖ, ἹΠΕγτίη με σοτία 
ἵππ|, Αἰτογιιπ 1η. ἐχοο Πα, ΑἸζεγιπη τη ἀεξεέξιι. Τοηρσο πιαἸογοηχ 

Ἰἰἀοπη 6}115 οἸγοι ἔπ} ἔλοπιπέ πΠΊ ῬίΟΙΕΠΊδοιι5 ἔπ} τοοςηεογες 
1ᾶπ| 'ρίε Ἐτγδίο Πθηε5, ( ιιΠΊν]5 1ΠΠ1π|5 ἀϊπηεηῆο 1Π1π| Αρηρρας 
οὐαί, (1125 ῬΓΟΟΙ τ 10 Ιοηρσα νογο πηποῦ εἱς ) ὃς Ἐγαίοῆεπος 
1ἱ ροίε[ς ἐς ΟἰΓΟΒΠηΠΑν ΡΟ Πα χΙΊ χίω) χύκλῳ αδείρδον, Τϊοηγ- 
᾿γεῸ ἀδ δὰ φιιαη ἔασεγοῖ χυρίαι χα]αχολπήζων, ἰἼξτις ἰορθη!ς, 
ἦι Πησμίος {ηη: ἀρ οξίογις ς αἴαια δἰίαπη 6 ανιρὶϊ5. πληις 
ὙΠΠΟΩ 15, 4112 }14 ἐογίδη]δ 101 ἸῺ απ ἐγαηΐ, πανίρδηα! οηΐπὶ ἱτα- 
[05 εἴ (Δίρ!! ΠΊΑΓΙ5 ΔοσοἶΔ5 οχ δέγαθοπα οοηΐδξ. 
Υ. 722. πεοχοὴς ὠπιμί σ[ετω ᾿᾽Ωχεανοῖο ] Ἠτιης ϑιγαθοηὶς ὃς νος 
1ΠῚ Ῥ]ΕΓΙΠΊΟΓΙΠῚ ΕγΓΟγ ΠῚ ἀοίεχΊΠγΩς ἴῃ 115 αλλ αἀ γεγί, 47. δη- 

7724. ᾧυνει ἢ χρύςαλλον 1 Ὅς Ογγ{ αἱἰο νιάε νον, 781:. Ῥγως- 
ΠΙΠγιΠ. δΐοπη οὐ! ΠΠππὶ ϑογεῃιαπη εἄεγς αῇβγτναξ ΘΟ ]Πητις, 

5 ΠΠΔΡΉΏΔΙ] ΠΕΙἄ6η1 ραγίθῃγ Οίρι1ΠῚ ΠΊλγο ΠῈ1Ὲ, ν46 γε 7χῷ. 
ἐ ἐοαςΠ1 ΙΟΓΟ πΐΓΙΠΊΖΙΕ διιόζογομι ΙΟαα νογιΠ1. ἢ. ΄ 
᾿ἤεξθεοσαν Ἰασσν 1 Τ)ς ναΓ 15 Ἰαἤρ! 415 σεπογίδιις σοη[αϊδέιν Ὀ]ξ- 
118.37. σἀρ. 8, ὅς 9. Τ ῖλ διιΐοπι σέποια ποηηηδέ Ιου πο: 
ὕξεστιν γεν. 78:7. νἱγιἀόμη γεγί, 1120. ὅς φαδιη ἢς ἡβύξοσαν γο- 

» Πιιο ΔοΓΙ5 ΟΟΙΟγΈΠη γεΐογαί, ἴδει σωΐξ σαγμία ἐογηρία, υἱ Ῥοείδς 
Ἱπππέιγ. ἘληῚ Ῥ]Ιηΐπι5, ἔεγο αξ δαζζουῦ ποίζογ, δογήφμίζηι γοσδξ, 
ἀρ Οαίριο5 ραυϊέον ᾿αίοι δβῆνγαί : Εδγηης, Ἰπηυϊέ, Ρογ[ φογὲ 
[6722 οὗ 14 ϑοσαέηγ που ηα ; ἐφ! ξ5 Οαρία. Ἰάστη ῥαιΐο ροίξ 
ΕΠ ὉΠΑΠῚ αἰπγπγαΐ αρυὰ γάοος Ὁσοαγ Βογοαγ, σαἰο “:{1|72}-- 
ἱ 71: Μ:170 [71 ἰ672, 85. [δος Ἰηηαϊί, ογὴς 214 7μ4 ὉοΟΑΓΗΥ 
γη4. Ηδος εὰ εἴτ, εχ ἀο  ΠΠΠῚ1 δα! πηδῆὶ (ξηξεπεϊα, 4πδ γυρο 

ἃ ίεα ΤΌ ΓΟΠΕΙΑ ἀρρο δία, 4155 σδγιῖθο εἰς οοΐογα, {ιβίεπα 
"εἰ (σταοῖ γοοαηξ ; Κυαρὺς εἶ δ'΄- χρώμαΘ- ἐξανοειδὲς, 
οἢ. Ογμίθμς, σοίογὴς [ρ 6016: σοἰὲ σοἰογ δ) γε γος. 

Υ. 725. ᾿Εχβοίωὐ ᾿Ἐμπέσῃσι 1 Ιαἰρίῃ ἀλεξίχῳκον Βα ϊέλτ, αοά 
Ὁ ἀπιγηαΐ Ἰ)ἸΟΠΥ [1115, Ῥ]ΙΠ1158 ΕΕ14Π1Ὶ ΙοοΟ οἰΐαΐο τεἰζαξιγ ; ΤΣ, 
ΕΠ, ΟΥΘΉ: 647) ῥΥῸ 47ημἰ 6:1: ἐΥ Δ ἿἐΗΥ σοίέαγο : χφαοὰ αυϊάεη 

Ἰο δου ἀες 6 οπΊη 6]115 ἤρεοίε αὐπγπιαΐ, Λέγν ἢ ") πείγχες Ἔ φυ- 
ἤήοιω πἰεία γα, ΓΙ ΟΜΉΣΗΥ ΟἾΊΗΘΣ ΑΉΙΜΙΘΙΟΥ 01 ον. ραϑέγε [ἢ 
"Ὑ1 “ἰ Πρ οηεμν : Ἰσοῖ ἄς τπα ἰαπέππι ἔρεβος ποὺ ἐγδάαέ ῬΙπίας. 
[ΠΠΊΔΙΠ] γεγο Παης σείζλΐδπη νπΊ ὠλεξίχαχον, αὐ δὰ πιοτδος ὃς 
ΠΊΔΪΔ ἀνευτποληἦα, 14 ῬεσαΠ Αγ Ι(εγ δάγονι5 ἡρεόζγα, Παθογὸ 
᾿ταπη Γαέ, τὸ Πίος ἃ Ὀίοηυ πο αὐπγπηδέιν - χαρά εἰαπη τοίτδέας 
ῬΠΔΠΙΠ15, (ογΊ ες ἀκΘ- εὐ) δὴ" φαι]ασιῶν, »ηοήοἰαηι ες φάνεν- 
Ἱρεξῖγα. (γυοά «ἀ Ενηρη{4 Ὠοτήθη αἴξπεξ, δαῃλ ἐεγεθαΐας 
ἔγαπη σαοάάατα ἐειυ δι]. Πα 0 Ἡσολίε ᾿πηπλἤπιπη, ὅς δ ἴῃ 
15 [Ογπγ25 (δι ης πιπΐδης, πξ αρυὰ Αγ ορἤδηθπὶ τη Β 4Π15 γ]- 
δ ΕἰὉ: "Ἔμσπεσειν γεγο ἀϊέξατη νοϊππέ, χυδῇ ἑγὶ ποϑὲ βαϑδεζεσαν, 
» ΟΠ ὈΓΟΡΓΙῚ [ΟΥΠΊα ἀρ αγΘΓΕΈ, πη ΣΡ ΠῚ ρθα γῖγο ἐποο- 

ΤῈ ἀἸσογ δ τιν, ( χσεπὶ δἰπίπαπι ΑΙΠς Ππροῦληξ Υ φατ αἶτεῦ μὲσ 
ἐφ Χ τε 
ΚΡ. 
᾿ 

172. 



1:70  ἴ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΌ5. εἶ 
τους οΠξέ, τι, Ῥγαέεν Ἐπ δέμταπι, δυιἄας ἐείταξαξ, ΑἼΠΠ5᾽ 
[ας ἰαθυΐα φιοὰ αὦ ἰογηγαπη Πἴδιτι δέξιπεξ : Πσεξ φαντάσμαΐῆα « Ἔσο 
μονιώθη ( 4πα1ε Ἐπιρυΐία ἃ δυϊδα παθεΐῃγ.) Πα] σοπΊραγετε, (δά 
ξαταογιιπι {δηΐαπΊ ἐεγγ σα] απιεηίᾳ εξ, πεαυδηπαπι Πταξαεπάππη δὔϑ 
ὈΠΙΓΕΓ : {πε ἁηγα]είογαπι πὲατη δα ἤαοο ὃς ΠΠῚ114 τα] ἀγοεπάδ, υ 
πᾶ πιαρίοῖ ναηϊέαίῖ5 Πηΐ, τηεγιΐο ρεγ υηρὶς ΡΠΠ1118. ΤΑΝ 

ΜΝ. 727. πλόυρὴς ζεφυείτι δι» ἐκ βορέαο ] .41ὖ Οοοἱἀοηεα αἰ δι 
7471: ἰάέογο, (ὟΙ Πηϊ5 εἰἴ 4αϊ ργόρτε Οδίριας ἀϊοίξαγ, αξ αὉ Οὔπὸ 
Θπέα 1 Ιλίογε ϑογίῃπις, ἃ Μεγ ἀΙοηΔ}1 Ηγγοδηιῖιβ, τε ε ΜεΪ4 1. 2. ο. 5.) 
{ξἀ αὖ 1114 οὐ(ἄοηι ἰφεογῖς ρΑΥ16 7μ4 γιαχίηιο 44 Βογοαηι 59 ϑῦξο 
1477 Ὁεγσίξ. τὸν Ὥ 

Μ. γυ8. Πρῶτοι ἃ Σχύϑαι εἰσὶν] Ῥαγ5 ἘΟΓΠΠῚ 40] δου Πλπη Ῥγοτο 
ΡΠ ἀϊέξαπι ἱποοϊπης. ϑογτῃϊα ΕΠΙΠΊ 4115 ἰαΐθ Τατηϊζαν, ὅς ῆς (6: 
τ} ϑερίθηττοπδίθτα πλαΠα1 ἐγαέζαπι ἀπ ρ θόξιν, αἴαιι8 6}115 ΡαΓϑ 
ϑαγπηδία Πα είν ἔατη ΕΠΤΟΡ 4 σαλτη Α Παξιοα, τξ Ιη νοῦ, 394 μοσο 
ἰλίιΠΊ ; 4[145 {πότε ὅς ργοργιὰ, ὃς πο δῦ Οςοϊάεηΐε ϑαυπηδία ΑΠαπὸ 
τίσ (ον πηϊπαῖαγ Ἰυχία Ἀδπα Πανίαιι, ἃ Μεγιάϊε Οαίριο πηγαὶ, νιδ 
ῬΙΟΙ. 1. 6. ς. 14. ὃ. φιϊοχια ἐεγγαγαι ᾿ηπάς δὰ δϑεριεηϊτιοηθπι ὃ 
Οὐΐμπι φἰτίντιπι ασεῖ σοπιρ!εέξιζαγ, [ἢ ἤα]ὰς ραγίε Οὐοι ἀθηξα {{ΠΠ- 
ΠῚΔ Ἰαχίᾳ ἘΠ Ππινταπι (πη δογτῃα; ἢ, 405 ἢϊς ποπιίηδί ὈΙΟηΥ ΠῚ5, 
ἵν: ΕΧΙσ δα ἐδηΐαη ΘουτΠ15» ραγίειη αὉ πος ἰαλΐεγε σορσηον!ῆξ νἹ 
ΘἔαΓ. 
Κρονίης ἁλὸς ἄγχι 1 (οι Πη15 Πὶς εἴγοῦ ὈΙοηΥ ΠΟ οὐϊπῇ ἀπε 0 

ΤΙΠῚ ΡΙΌΓΙΠΊ15 Γαπῖ, 41 ΟΟδΑΠηΠΊ ΒοΟγδαίθγη (δ δον επιοιτη, ΟαίρΙς 
ΤΉΔΤῚ νἹοἴηπ1ΠῚ ρυταθδηξ : 41} ἕαπηεη, Ὁρίσπησας ταπάεπι Πέ, {ποτ΄ 
τς επ|πΊ πος φάπας σοιπηρεγίιπ1) ἃ Οαίρίο πγατὶ σογΐθ ἸοησῚ ΠΠΙΠῚΕ 
φθο : 1Ιάεοσιε Ῥεοίεπηδιιβ, ἢϊ5 ἀἸΠδηςθης, ϑογτῃιάπι ἵππος σορηϊσο 
ἴλτη ἃ δερίεηζοης ποη δουῖῃιοο Οσδδπο, ( ΠΕΣ Θηϊπ} ἈΠ ΠῚ ΑΒ’ 
ποίοι) {δ τοῦτ Ἱποορηϊία τογπ Παΐ. “Ἢ 

Ν.γ29 ἀνὰ ςύμα Κααοδῶ ἅλμης 1 ἈΠ4κ Παναπη, ΟΌΙ 1η ΤᾺ 
ἔριαπι πλαγε ᾿ηΠπϊτ, ργὸ ἐπ οι ι15 ΟΔῇρι! παγὶς εχ Οσόδηο ργοάδθαης 
{0115 νείεγες. φοσεριῆδ νι ἀθηίαγ: νιάς τη νοτίς 49. 401 φυϊάοπι 4 
Οὐοοϊάεδηί411 Οαίρι! πλαγ!5 ἰαῖεγα, (δὰ Βογεα!Ππτὰ ΕἸ 6 Π1 [Δξε 5 ραῦτι 
ἴε, τηῆυπέ, υδι αϑείπλεν Πι} 5 τηαγὶβ (δ ἐχογάϊγι γο116 αἰπγηηδί Ὁ 10: 
ΤΥ Πι νεγί 727. ΝΗ 

Ν. 730. Ουῶγοι σ᾽ ἑξείης  Ὥῦππος ἢος ἐκ βέι πιληεαηη δ 
Ἰ]άϊηος ἃ ῬΙΙΠΙΟ ἀρρε]]ατὶ, Πιδ. 6. οΡ. 13. 4105 ̓ πῆτἃ ἔδυσες ΟΑίρὶ 
ΤΩΔΙῚβ, ἸηΓΕΡ τρίαβ ὃς ΑἸδαπος, ἰοσαῖ (οὐδ᾽ ὅς Οὐ δι, ὃς Οὐδὼν Πα 
γ1Ὲ5 ἃ ῬίΟΙΕι γα Πθεπογδητιῦ : ) Δήμου ο»θῆηι, Ἰηα ας, ἐρίμνη Κι 
ΟΠ ἐδη θη ζ) ἀϊη1 δογεραγηγα ρορμίμς, ἀείηάο ΡῈ ογαηῖ “110,45. 
1101 δον τΠισαπΊ ρορα απ πππς ἔα 11 ὃ ΡΙΙηῖο ποϊδηάμπη, Ἐ{1 ὅς ΑΠ] 
ἃ σαπίιθας ᾿πΐγὰ γεσθηΠε8 Θου ΠΟΙ σϑηθγὶβ Βα θα πΕαῦ : ΠΕ ΠΓΉν 5 ΘΕ 
ἃ ΘογτΠ15 ἢϊς ἀἸπιηριαῖ Ὀϊοηγῆιϊι5, φαοᾷ 1π ϑογτηϊα ργορτῖς ἀξ " 
ΠΟη ὀερεγεηΐξ, ΟΠ] 15 Τερτηϊηι5 ΟὐςοΙἀεηΐΔ115 ἔα ἈΠ βανια5 ρίσ ἢ 
ΟΑΓΡΙῚΙ πηαγῖβ ἔλοι15 Δοσερίι5. ζληρ ὮΙ τηοάο Οὔτντοι, πιοῦσα 
Οὐΐποι. ἃ δίγαθοης, 0.11. ποπηίπαηΐαγ, ας Παθεηΐ Ρἰεναα0 χα Ι 
ἘΠΊΡἰἈΓΙΔ : αφιοά ἴπλεη ὨοπΊδη αἰτεῖ ἴῃ ΙΌΟΟ ΠΟΙ ρΡΙμΠα εξ. πος 

σθς ἢ. 
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Ἣ 

᾿ 

ὁ 



Ὑὐγήψυ ἥ ὙΠ Οὐ με Ἰλκιι9. Φφ 177 
ἸΣ εἰξ : ὃς σιπὶ ἐγαάαὲ δίγαδο ἘγαϊοΠοπεπὶ εος 1ῃΐον ϑογίῃας 
᾿Ορίρίος Ιοσαγε, ΑἸαπὸϑ νογὸ Ἰητεγ Οδίριος ὃς λάμπ Ποϑβ, 4118 1Ρ-- 
ἹΠππια εἰξ Ῥιοην ΠῚ ποίτὶ πγεΐμοαι5, εχίγα ἀθθἰατη εἰς Ὀϊοην ΠΌΠη 
χο, τπι ΡΙεγάσῃς 4114, εχ Ἐνδίοϊζπεης ΠαυΠΠ8, ὃς ργοϊπάς ἀρυᾶ 
πὶ ὅς ϑίγαδοπεπὶ Ἐγδίο τ Πθη!5 (εηϊεηζίιηι γεαταηΐειη, σΕΏΓΙ8 
"5 πούίγθη εοάεπι ἱποάο ἱεσεπάμτη. ΑἹ οὐἶξαΐϊ πΊεΐΓΙ γλῖο πὸ 

5 Οὔτντοι» «τ Οὐΐποι» εσαίαγ: συϊάηι Ἰσίξαν {ταξιδιγγ}15 [δ] εἴῖ- 
Ὦ Ουῶνοι [οὐ θεπάαπι, οὶ Οὐὠνὸς πεπίεπι δ ΒΟΥ ΠΟ ΔΠῚ 
τ ΒΑ] Οηἶ 5 ἩΙυιζαγίαηγ, ὃ ϑιπιοογαξι οαὐυἀατη ΟΥοῖ5 ἩΠ Του 
ἀί Εἰς Πΐτι5, ΘαΠΊσας τε π]ογδ Ὁ Ἐ πὶ σεηΐοιι ἘπΠ]Ὸ αὐ 4115 Πὰς 

ἰσηῖς ὑγοῦϊ αϑαγήγεί ἢ Ηουτπη ροίτοτὶ Π1πη], ἔδει Ἠππηϊ, 1Π1 Πα 16 
Ἰἀσπέιγ, 4111, σαπὶ πταρηᾶπη Επγορας ραγΐοπη ᾿ποαγ Ποη 15 νοκαίσ- 
πΐ, 1ῃ Ῥαπηοηΐα ἑαπάεπι σσηίδάεγαηξ, ας ἀείποερο Τηρατῖα ὅρ- 
Πλέὰ εἰς, αθος χυϊάθπη δου τπ45 Πα 1ΠῸ πτοπιογαηξ ΗΠ ζογίςι. Ουδοῖ 
ὑ]γὰ91. ϑυἀλ5. 51 415 (τη 6 Π Ἰ1ππος, ει Ἡπιηποϑ, {05 Χεγὲς 

8 1τατπϊαΐ, Ζαοϑ ἴῃ ϑαγπγαέῖα ΕὈτορδα {ξαΐα!ς ῬιΟΪΘγ2 115, Πα υπὶ 
ἰοπσο ΥἹΟΙΠἰογὸ5 ππογιπε τΘρΊοηθ}5 115 401ὰ5 Ἡπηηὶ ροίΐζοα τηἴε- 
ΓΠΠΙ, σΠΠῚ 60 ποη σοηίθπήδῃη. , 
»πὴὶ δ᾽ οὐτὸς Κάσπιοι ἄνδρες; ᾿Αλύαγοί Τ᾽ δὴ τοῖσιν 1 “]ὕαηο: 
τ(α(ρΊο:, χαλίι 115 Αυ ἰγα!ογοβ, {ἀγα}, Ἐγατοι  Ποηεπὶ (δ Έ1|5, 

ἘΠ ἐπ ἘΠΊ {π|π| 115 τι !, ὑξ πισέο ὃ δίγαυσηςδ ποία ; σαὶ 
ὈΠΙ ὁπ εὐιαπλ Μο]4 ΠΡ. 1. σαρ. 2. ἃς 1.3. ς. 5. (ὐοπέαγία ἔαπηδη εἰ 

ἸοΙ οι] {ἐπίεπίϊα, 401 Οαίριοϑβ ᾿πίεν ΑἸΡαπος ὃς σράπῃοβ, τη Με- 
ἰώ ρατίε Οςοϊἀεηία 1, οὐ τ, τΌΙ 8. Οαίρτς τησπ8, 401 ὙΔΟΓΙ 
5 οἴ. δ δὸ τηδπιογαΐαγ. Ρἰπῖας γεγο ὃς δοίης ᾿πάθ δά Οὐ- 

Οαἰριοταπῇ ἕεγηγηος πίαπε αὐ Οαίριλ5 Ῥοσίαβ ργοάποιηΐς, χιοά 
Ἵ. ἃ ΟἈΓΡῚῚ5 ΝΊΟΙΠΙ5. 688 ἀεποηηηαίλβ σοηίεγοης, [Ιἕὰ Ρ]Ιηΐπ5,1 6. 
15. Εφγε 70: βοΥεῚΡ ΘΧΟΙΡΤΣ ῥγΟΡΙΉΠς σθης Οα ῥ14 : Ἡλληϊ(Εἴτο 4 - 
δ Ἔγοτο, ἄτι πηΔΠ| σεηΐεπλ Οαἰίλπη ρεὐ ταηξιπὶ Πραξατη εχ τ 
τρις; ὃς ἀπππὶ {ΠπΩ ζτοπον 4114, Ὀξ Βετι (οἷος, (εφαπηέμν. Τη66 
ἼΠ ἡοη τῃοάο Τάρυτος ὃς ΠογὈίοσας, συῖθις5. γαγιαπι Πέμπη {{Ὑ1- 

ἸἘ Ῥιοίεπηδιι5, νογαηι ὥς ΑΠπαγίλοαβ, (σεἶλ5 ὃς Ολάμπῇος, ( 4υος 
ο Π!ἀεαλ ῃασεῖ ) Μαΐφηοβ, ὃς αἴας βεηΐοβ, 419 τη Μράϊα Ρέοϊθ- 

Ἰχτῖ5 ὃς αἰτὶ Πταταπηξ, δα ΟΥΐαπη ἃ Οαίρ 15 μονα Ἰοσαῖ, τι νεγιπὴ 
ΟΓΙΠῚ ΙΟΟΤ1Ὶ ν ΟΊ 1ΠῚ γα] ἃ ΟΔ0115 (Ο[15 ὁσοπραηάππγ. Τὸο- 
ΓΑΌΠ]115 ἔμπης (ΠΠΘί, ἢ ΟΠηπόσ {{{5 σοηΐεβ ριορτγίο ἰοοσ {ταξαδηϑ, 
ΟΠΊΠΊΠηΙἶεἴ ΟΔἤλ125, 414 ΟΔΙΡΙ τηδγῖ5. δοσοίλό, ὩΡρο 46. τ 

ΠΕ ἀοοοΐα Ῥοπίϊςα ρεηΐε5 γοσαῖα. ὈΠΠΟΠ 1:5 γεγο Εἰς πάίσαγα 
ῃ γογοῦ πὲ ῬιΟΪοΠΊΧΙ (ἐπίβηϊια, δΔἡ ΤΙ ΟηΥ ΠῚ ὃς σρίογοσιι 4ᾺΣ 
Ἰχία Ολιοαῇίιπι Οαἰρίος Ἰοσαπέ : νδ]!ἀΐογα (Ἴδη ἀγσιιπηοηΐα ΡΓῸ 
σγτη (δηΐε τα πυΠέαγε νιἠδηζαγ, ἢ ασγαΐαν ΟΌΪ ἀπέ πὶ Πιογιπξ 
ἹΠ11, ἃ αυδι15 Οα(ρΙ πὶ ΠΊΑΓῈ ΠΟΙ ἀροοριξ. Οαηο (γι δηῖτη, 
Π ἃ Βοῖοι! ΑἸθληϊα Ῥαῦΐε εἰϊ, Οα βέμη)} αὖ τηισοί ες υσοαγὲ 4{|τ- 
"4 ΕΥ̓ ἀτο ἢ ροηοΣ ρα σίγα οηςσπη 1. 11. ΘΠ] 08 ποιηθη {ΠπΩ| 4Ὁ 
(ΟἿ 5 (ΔΙ Ιἷς5 οσοπίεαιπααξαπη ϑέγαο Ἀγ ιγοῖαν ; Φησί δῦ ᾿Ετατοῶϑέ- 
; ὑσὺ ΔΙ ὡἠι χωείων κϑηξις Καΐασιον δ Καύγασον. Ἰσὼς ὑπὸ δ 

εἰάσίων ἀπρωνοια ϑέγτο. δι δεησζα 1η Ώγεξες Οΐριος πο το9 
ἸυΣτα δυγηγαζιατη ταῖα!, Μ “μὲ 
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Πραγγεης : αἴσαε ἱηᾶς Οαἤρίαηα Μεάϊα τορῖο πποηξὶ 1Π| Πι]είξα, υδὶ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙΙ 8. 
“πὸ 4ιιὲ σαρία ξουεῖδης 
Ἀροϊμ μοι: γε 4 8 ΑΥΤΊΑΤΊΡ. ΠΣ 

Αἴαυς 1ῥρίε δίγαο Οαίριογαηι ἐξάξει οἷτπ 101 Πα αϑτηταΐ, 8. ΑὮ 

115 τηλτῈ ΟΔίρΠΙΠῚ ἀεποηηπαίαπι, ᾿ίσεξ ἐογιπλ ΠοπΊθη Δῃ1Ε ΙΡ δ 
ἀ αζεη δχιπόζαμῃ ἔπε; ἜἜς ἢ Ἃ τὴς ᾿Αλξανῶνγ χώρας χὺ ἡ Κααν 

αγὴ τὸ Ἱζααπίς ἔϑγός ἐπώνυμθ᾽, ϑτὴρ χὴ ἡ ϑλαήα, ἀφανὲς 9 
νυν 414. Αιὐαρίαρι θεῖαι βογεηθὲ Οἀ ῥταηα, ἃ Οαῤτᾳ ρεησ 
210))1671 (ογἐΐτα, πρι40 Ε5 γ14Υ1 ἀρροα'1ο : δα σϑης 1401. αἰἸΑΥΗΙΕ ἢ 
Ἦμις αὐσεσιε «ιοά ΠΎΜ]ΕΙ πολ α5 ρουία5. Οαίρι45. νοσαγηξ, ἐείζδ, 
ῬΙΙηῖο, Εὖ. ὅ. σ80Ρ. 12. ὅδ. Ιπέεγ σβΐεγοϑβ 11 71 ἱπ νἹ]οῖπα Α ηἰα᾿ 
{05 Οοτϑυΐοης γὲβ ρεῆξδγα, {μος βξϊαπ (εαυίτιν Το 8 ΗΠ. "δ. 
ὅς Αππ8], 1. ὅ. πες πηίγαμη, παμθιάειη δαδῖγα ροΐεγδηξ δια Π0 ἢν 
ΠιΠῚ Ὁ ἸΠοΟ 15 Δ ῬΙΠτη νΟΟαΤΊ, Ἰπ10 ὃ εδῃγ ΟΑίρι γα ΠῚ γεἴεΓΕΠῚ (ε-. 
ἄσπι (αΠ|ς, ἀπε Ρουίαϑ 1185 Οα[βίογι εἰαη γα Ταοϊΐα5 νοσδέ: [ἢ 
οεξ {05 Ἔγγουῖβ ἀγσιιαΐ Ρ]Ίη115, αιοα ΔΠ|0] Ῥογίας Οδἤριδ5 ΡΙαν τη 
ΤΠ σοηίεπία5 (αζαλξ, σαμραῇ 4, παυϊέ, Ῥογδ Ἠ)ΑΘΉΟ ΕΥΥΟΥΘ, 
γημ ες σαίγια ἀξίας. ΜΨεγασα αξ ἃ νεΐεγιθα5 Πι{τ6 ΟΑίρι!5 το 
15 εἰς τπαγε σαίριαπι ἀοποτηϊπαίαπι [αΠς, τε {τδτμ!ε δέγαδο Σ (2. 
ν]Ο"7:π| ἃ Οαίριο πταῦ! ΟφίριμπΊ ροίζεα ἀϊόξαπη νἱἀοῖον ΤἌΌΓΙ πιο ἢ-. 
15 ὈγΟΠ ΠῚ 1τῸΣ ΑΥ̓ΠΊΘΠΙΆΠῚ ὃς Μεάϊαιη νεγις Ομ πη ΓΩΔΓΘ 6 

Οδίριος ἤπιος μαδεΐ Ῥιοϊεπησιι5, ἃ τεσθηξονῖριις νοοδέ νά εξατς 
Οαίρια: εξίατη Ῥογίας σοι ΠΙΐΟΓ Δρρε λξα, ἀθ φυϊθτ5 ντάς νεῖ 
1035. ποη ἃ Οιίρη5 (ἃ πυῖθιις5 ἰοηρο φοΐιμε, ἤνε Οαίριος γᾶς 
το ἘΠεπὶ5 να ῬιΟΙ δι, σοὶ ̓ πίΈ Πρ 45} ποπλεη (ονεῖτας ἔππέ, [δά 4ιος 
Ῥὸγ 685 ὃ Ῥαυίῃϊα ὃς Ρεγ 415 ραγίε δὰ ΟδίριπΠ τηᾶγα ἐτδηῇίυϑ Πέ. . 
Ἐοο διιέεπη ΠΟΠΊηΟ ἐ05 γοργεμεπάογο ρους Ῥ]ΙηΓι5 411 Ολμσαίταϑ 
Ῥογίας Οαίρίαβ Ἀρρε!!ασαπέ, ποῖά ᾿πάς Ποηληα ΠῚ σοηΠηΟ ὁ ἴα, 
ΟἿΠῚ ὉΠ15 ἸαπηργιάθπΊ ΟὈΠΠΙΠΪΕΕ τ Ῥογία 4125 Ἰηΐεγ Μεάίαπι ὃ 
Ῥαγίβιαιτι ἔπης Οαἤριας ἀἸσεγεηΐαν : ΦαΔΠΠΠΔΠ), {1 ΠΟΠῚΙΠΙ5 γατῖο ̓ 
ΠΕΠῚ ἐρείϊε5, Ῥογίαῳ Οδιισαῆαρ ΠΟμ ΓΙΠῚ15 ῬΓΟΡΓΙῈ Οαίρια αἸς] ρα ἢ 
ἐπεγηΐ, ΠΙΔΠῚ δα τρία συ: Οαίρία: νυΐσο Δρρε  δηΐαν, ᾿ 

Ν. 732. Καδέσποι, ἄχ ἢ Μάρδοι 1 Ἐοάεπι ογάϊηε βροηΐες [δ 
ΟἸΠΠῚ ΡΓΟΧΙΠῚΘ Ἀαλφη ως Ὁ τ ἈΡ ών. γεσθηίεηΐαν ἀρ δέγαθο: 
ΠΕΠῚ ΠὉ. 1 τ. ἸΠεΓΡΟΠΓΙ5 ἰπΊΘη ΑΠαγδοΙβ Ἰητεν Οδάμπ05 ὃς ΜαΓο8 
4: ἢϊς οππετπηΐαν, ἰοτέαῆε φιοά νοὸχ σοπΐζυμηαχ πλείγι ἰθρΊθι5 ΓΕ 
Ῥαρσηεί. ἘλάοΠῚ οὔαπη ῬιΟΪοΠΊ5ο] επξεηία εἰἙ, 4} απ Ολδαῇος 
ΟἈΓρΙ15 ΡΓΟΧΙΠΊΟ5 4 1ΔΠΊ ΑΠαγίασα5, ( 4005 ἱρίε ΑΠΊΑΓΪΔοαϑ γΟΟ ΔΓ ΝΒ 
Ῥοί᾽ Πος Μαγάοβ, τὴ Μεάϊιβξ Βοὺ ΘΠ Ῥαγίς Ιοσαέ. Ἐπ Οπαιηίουυ 
ἢκι ἀρια Ρ]εγοίν ηὰς δι του 5 (315 οοηνϑηϊ. Ἐὸθς πιοηΐαπᾷ ππκος | 

χϑεία λυφοοὸ, οὐτπη διζζους ποῖζγο ἐείξαταγ ϑίναῦο. Οοίαν, ] 
ΟΥΐεοῖς Οαάμμιος ἄτξίος εξαττηαῖ ῬΠηῖα5 : {εἀ ἀξ τη πῆι απο 15 (οἰ π5ἢ 
ο05 11χτπξ, 1 ὅς τη πος ΔΠ] νἹάδξαν, οὐπὴ τα ιΆπῃ ἀνεγ[ι5 θὲῃ 
165 οος ἀδἰουιθαηΐξ δέγαθο ὃς Ῥιοϊειηρειΐδ. Μαγάήος ἴῃ γθριοης ΕΣ ι- 
ὨϊδΣ ῬΥΓΟΧΙΠΊα, ᾿γθρῖον ἀαζζονοβ τηράο οἰξλέος, {τἀέιπξ ΡιΟ ἐπ δ 5, ἢ 
Οὐγίμις, ὃς δέίγαδο, φυοὰ δυίζον!5 ποίῖγιὶ πισίῃοῦο ςοηίεηΐαηο πη ἢ 
εἰϊ, ῬΙΔΩΝ γοῖο δι ζορίλίομι ΠΘη ΠΊΟΓΑΠΊΠΓ, αα], ἰδ, 6. οἢρ. 17. 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΙ 5. ᾿ 

Μαγάογιπι σεπίεπη ἔεγδπη η πηοηΐϊδπᾶ ΤΕρΡΊΟΠΕ Ἰηΐογ ΜΑγρι Πότη ἃς 
Βαφετιαπαγη {ταί ; ἀπὰς Ἔγγοῦ 15 οὐΐας πιούο ἀεζοζιι5 νυ] ἐς 
Οαίρι5. δόϊιπι. διάος βεοίάειτη νοσαγὶ ζείζαζογ ϑέγαθο, ὅς οοὸ 
αἰἀθπὶ ποπλπηο ἃ Μείᾳ, ὅκ γεαπθητπιης Ὁ ᾿ρίο δίγασοης 4} ρεῖ- 
Ἰληΐαγ ; Ποιΐ ΠἸάεπΊ πποάο Παρνοι» πιοάο ἸΑπερνοι, αὉ ἐούσῃ 
πυπουραπίηγ. Ἠλδθεΐ ὅκ 4|1{01 Μαγάος Ρεοίθιηδειιβ, τ το κ αἸσδέιγ, 

Ν.γ733. Ὕρκάνιοι, Τάπυφφί τ᾽ 1 Ηὐῦγοαηῖα οὐπὶ ΠΟΡΠ]15 ΓΕρῖο 
ξιεγιε, ὃς ἐγ τατα δχίπηα οοεδγαέα, ἐς χὰ νἱάς θελα Π8. 11. ἐδ 
6]5 Πα πηπῖπς αι διξαΐαγ ; σοη!ταξ ΘΠ] δαπὶ Ἰηΐεγ Μεάϊαμη ἃς 
ἹΜαυρΙΔΠΔΙΙ «δὰ τηᾶτα οορηοπηης ἤίαπλ Τάργτοβ πο δἕειπθέ 
(πεαιιε επἰπΔ δά πηΕ1 ροίείτ αἰέεγα Ἰεζτιο, χα: πο μαθεΐ, Ὕρχανεοι 
“' ᾿Απυροί τ᾽, οὈϊταί δη]ΠΊ δἰοτιπι (ουρίουτπΊ διέξουταβ, ααϊ 
πυίψυλιη ᾿Απύρες, (εὖ Ταπύρες, Δρρεϊ!ληΐ )} εος Ἡγγοδηϊας ρτοριη- 
405 ἰφοϊπης Ουνῖτι5 ὃ Ρ]Ιημ18, 4 ΔΠΊΨΙ5 46 ΔΟσμΓαΐΟ ΘΟΓΕΠῚ {ΠπΠ| 
ΠΏΣ εχ 1Π15 οοΠρὶ ροῖπε. ϑ8ε4, ἢ γτεέζο ογάϊπε ἢϊς ργοσγεάϊφεα 
Ῥιοηγῆι5; θο5 Ἡγγοδηΐα ΟὐἹεπίδ]!οτε5, ὅς ργοϊπάς τη Μαγρίδηα θΗ8 
Ὁρογίεί, δ] Τασύρες φιοίίαπι Ιοσαΐ ῬτΟΪ ΟΠ 115 : δἴσι!θ δὼ ἔεγε 
Πία δος Ἰοσλὲ Ἐτατοίτμοπεβ. τείζε ϑίγαθοηθ, 2 Πρ πιδης ὠρταξιὶ Ὕρ- 
χανῶν χἡὴ ̓Δείων Τασύρες οἴκέίν, ΤΟΥ ΕΥγΟΑ,1Ο: 9 “γῖος ἽΆργγος 
ῥαφιεαζε : τοληϊζείτις γεγο σοηίεηξις 1ρίς ϑίγαθο,, ἀστ μεταξὺ 
Δῥξίκων Ζ κὺὶ Ὕρχανῶν εο(αεπη᾽ οοηἤϊπταις. ΑἸΙδὶ ἕλυπεη Τὰ φέρες 
δαδδὲ Ριοϊειησιιβ, ιῃ Μεάϊα ίο. ὃς Τραγαοβ οπλ Ὑ ΔΡΕῚ5 ΠΊΟΠητΙ- 
θι15 ἴπ Ιρίᾳ ϑογίῆϊα : 48. ργοσυ!ἀυδίο ποη ῥγουῇι5 ἀϊνειία ρεηΐεϑ 
ξπεγαπξ, πὶ πες Δέρζικες» ἰδ! Δρίξυκες, 4005 1 Μεάία Παδεξ, ἃς 
Δρξίκχ, 4105 ἴῃ Μδιβίαηα: περ Απηαγίδο ἴῃ Μεάία, πος Τὸ- 
Οὔτ ὃς ΟΠοπηαγὶ ἴῃ Βαξζίγαηα, αὐ Ασίαοῖβ, Ὑδοῆου5, ὅς (οπΊαγιβ, 
΄ἥτιος ἴῃ ϑογτηϊα (ζάταϊξ, ἀϊνευῇ ῥγογία 5 ρεπεγῖ5 [16 σεηΐεπα!. ΕοΥ- 
12|{Ὁ ἔογας δ ρεηΐεβ νασὰ ἔπεγε, ὅς ἃ Ιοοθὸ ἴῃ ἰοοσπη Πιριπές ἀε- 
ΤΩΙ ργαγιηΐ, 416 ΠπΠῚ [ΟἰμπῚ ΘΟ ΟηΙ15 {α5 οσουραηΐεθ, 4ηοα ἀκ ϑογ- 
τη ϊοῖ5 σεπεϊδιις ( 4υα[ε5 ρίεγααια εχ Π15. ἐπεγαηΐ} (εἰζαζυν ϑέγαθο 
1. τα. υἱ σοεγίαηγ εἰς Μααρσεΐαβ Μαγσίδηδηι ΠλὈ:τΔηζ65 δου ΓΠΙΠΟΓ.ΠΊ, 
ὃς ργοῦυαῦ 6 εἰς Μαγάος 1105 4.05 ᾿η Ατιηθηία ἰζαζαϊς Ῥιοϊευη αι 
Μεάήϊοογιπι ὡποίχός ἴαΠ6. ΨουΠΠΊ]]Π πηυῖτι ἕαπηεη εἰς Ῥιοϊδη,γ8- 
ἘΠῚ ἀἰνογίᾳβ αἰνεγίογαπΊ ποπηπαπι [δηΐεηξίας τη φυϊθυίάαπι εχ ἢ]ς 
τη 18 ; παι σαπὶ ἀϊνετγίος ε] α(ἀει σϑητι5 Πζμι 5 ἀραα νγῖοϑ (ογ!- 
Ῥίοτες ἱπνθηϊδί, πουππηηυδηΊ ὃς ποηλπᾳ Ποη εοάεπι ῥγου[ι5 
πλοάο ἐχαγαΐα, ποὺ (χξ (οἰγεῖ χαὰ εἰ!ρεηάππα οἶδέ, αϊγαπίαιε ορῖ- 
ΠΙΟΠΟΠΊ αἰϊχιιαπάο οοπίια πῆς νΙἀεέαγ, (τ ἀς ἐὉ 4101 ποξδζιιπι) ὃς 
1145 σοηΐεϑβ εχ τιῆ (Ἐ 6. 
Ν. 734. Μαρ6-, δὺχεξίων 51 ΝυΠαπι ΠΙ5 τη ἰοςῖ5 Μγ μη 

Βυνίυπι ἀρια Δ[1ο5 (σγιρΐογοβ ἱπνεηΐο ; 8[1π5 Ἔπῖπὶ εἰς Ῥεοίεπηδοὶ 
ἀγάτς μὲς Μεάϊαηι ἤπεη9. ὙΙάείαν δυΐοπλ Μάγρι5 ἢϊο πίε! Πρ, 

401 ἴῃ Μαγρίδηλ γορίοηβ, δὉ 1ρίο ποπηπαΐα, ἃ Ῥ τοἸειηδο ἐϊαξυτατ, 
1ξὰ ἴατθη οἱ Βαζζιληα ἢπο5 ἔεγε διειπραΐ ; Οἱ 115 6131 ΓΘΠΊΠΙΕ 
Ῥιηΐα5, 10. 6. σαρ. 16. Απειοομίαπι Μαγρίαπας τγθθηη ἱητεγἤ ποτα 
αἰπυπιδηβ. Ταχία πα 15 ἤπινἢ σαπη ΟΧο σου αχὰπι Ὀεγθίςοαβ {Ἐ2- 
ἐς ῬιοΪεῖιαις, οὐπὶ ῬΊίηιο σοηεηξίεπβ, 401 εγδέσες τρουηογδῖ, 

Μ»κχΣ 4"μο- 
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΄ ΤΑΥΝΑΝ ΤΟ ΜΣ 
ι "Ψ] 

εϑο .- ΟΟΜΜΕΒΝΤΑΆΒΙΙ9. 

4ΗΟΥ1171 726 4105 πες [δοαὲ Οαης ἀρηηδ, ῬτΟρε οἴτία {01}. δ᾽ Ματτις 

ΦῈ5 ΟΠΠῚ 60 τη! οἴω, δ. πῖοχ ρίε Ἰῃ Ἡγγοδησπη πλᾶγο (6 Ἔχοπες 
ταί. ειθιςοδϑ εἴίαιηυ, οαπ ῬΊΙηΙΟ, Ποϑ ποιηίήμς, Μεῖα, αυϊ ὃς Δέρ- 
ἔξηχες [ππέ ϑέγαθοπι : ν!ἀείαν ἰσίέαν ἢὶς (ουῦ ἀπ εἤε Μάργϑη 
Δερζηκίων πε΄ πἰΠ ῬΙΔΙ ΟΕΙ ἕαπίμιπι ναγῖδε πη ΜάργθΘ- ὅς Μαρ- 
ΦΘ΄, (γ ἐπίμι ὃς. δ ἔδρε ἰηνίσεπι πιαξαηζαν, ὑξ γνόφί)», δγό- 
φΘ-, γῆ, Ῥοτῖος ἐδ, »ηοάις, Ἠρίγαίος γηοσ σ]0} Οαπη Δ ἴλτα 46 
ας Μαγσίαηάη:, ὃς ΜΜάγραίος ροραΐμηι, δὰ ΜΖ πη. Πανιμπη ἴῃ 
Μεάνα πβαδεαί Ρέο!εηθθσ5.. Ὁ ΠΝ Ϊ 

Βακῥων Β4ξῖνος μοϑ εἰίαψγη νοοδέ Ὁ Ιη115 Π00. 6. Παρ. 16. (μαγΕ- 
Ὡς Βαύἐιίληος ( οὐ ὃς Οαἰρίληοβ 4105 [11 Οδίριοϑ ) σείει ρου μιθο 
Βαζιτιοβ. : ᾿ 

Νν. 737. «γημοὶς ὑπὺ ΤΠαρνηοσοὶθ ] ΘῈ ῬΑΙΌΟρδιΉΟ τηοηΐο, ἀδ 
4π0 νἱάθ ἰὴ νεγί. το97. αὐ ἀξ νοῦς χγημοὶς Ἰῃ γεν 714. Μοῃϑ 18 
Αὐῆταιϊς εἰς Βεαύζειαηα ἐεγ 115, 41] 4υϊ ΕΠ Ῥ[ογ!αυε Π ρφποτο 
μισὸς, Ῥιοϊεηησο νετο Παρφηανισὸς αἸΟΙΓΠΓ, της Ῥεῦ ϑγποορε 
ς ἸΠαρπευισὸς, νἱάε νεῦ, 1097. ὃς Ἰζοταΐα ϑύποορε Παρψισύς, 
ΥΠαρνιοσοῖο δη1πῚ ἢἰς Ιεσεπάππι εΠδ ροίίῃ5 φαδπ Παρνηοσσὶο 841- 
τλΠο Πβοης ἰδοῦ ἢ ργάοιρας πο ᾿πΐοῦ νΑγ145 Ἰθόξιομοβ Π|84 
Πιαρδαίιν νογ Το97. πεὸ γαῖο γα] ροΙΠξ σα  1π αὶ παίειν, πε 
ἐδ ὅμωνυμί: οὐγείιν 1ηΓΕΓ ΠῸ]}15 ΤΠΟΠΕ5 ὃς ῬαγηαΠ ΡἤΟΟΙΟΙ ΠΟΠῚΘ 
ἸοπαπῚ πιοῦὸ ἰσγρίμιηγ, ὨΠῚ ἔδπι ἤοο 4040} 110 Ιοσο ἸΠαρσπανιδοὶο 
αὐ Παρπαμισοῖο ἱεσοπάϊιηι Π; ΠΕ4ΠῚ (ογΙρίαγαῃγ,, Ιητεν 1148. 
ἢΐγο 6 ἰοοο εχίξαγο Ἐπ αἵ Πιι15 [6 ΔΈ}, ᾿ 

ΝΜ. 739. πέρίιυ κελάείν7- ᾿Αεφξε 1 Κρ δον: ὑγῸ κελαδὰν- 
16- (ἰἷς ροηῖταγ, ρὲῦ Μεξαρίαἴπημαι (οη] ΠΡ ΓΙΟΏ]5, ἩΟΠΊΕΓΙΟΟ πο Ξ, 
το. (Οὔϊο νεῖο ποὴ νἱάθέ Πανταῃ} ἤππς ἰΙοηρε ἀπΠπίατη εἰς Ὁ τηΠρ’ ἡ 
ηἱ ΠΠ0 Ατπιθηϊας Ατάχα 411 Διέαχαΐα ργαίονΠυϊξ, 40 οπηηῖθιι5 εν, 
(εορστηρἠ 5 πτοπιογαίο, ( πὲ τῖγατι (αδολὲ ἘΠ ΔΗ ἐζλεψίαν, ΄υ ΣῪ 
ἀϊβεγεηξίαιαι 1|4πὺ ποῦ ΡΕΓΟΙΡΙΌ } ὉΠῚ ΘΕ αΠῈ αὐ 110 φαεῃ Ρεγίερος 
ΤΠ ργαίογβϊιενε αβαγπγαηξ ϑίγαθο ὅς Οπτῖπιβ, 41 Ῥέοϊετηδι πος 
βοιηδηεβ εἴϊδ νιάοίαν δ Ἑ ργο δε οσθιι5 (σεοργαρἢ!β νὶχ ΕΠ παμῖ 
Ατὐαχθ Δ χαεμῃ ἴῃ Βος {γαξξα ἀείουιθιε: ἂὖ Αγ τοΐεὶε ἰαπηθπις 
Μείθον. 15. 1. ἂρ. 13. ἀϊἰοαηίαν ὁ Βακβ(6"» χἡ ὁ Χοααπης. ὦ 8. 
᾿Αράξης ἃ Ῥαγοραηϊίο πιοηΐε ἥπεγθ Αὐάχεη δἰ ΠΙΘΗΘΔΠῚ ἹΠ γ 

δε ἤ, 

Μαηασέξαττιην πηῖθὰ5 ἃ φαϊθαίάαπλ ΠΟΠΊΙΠΑῚ τείεγέ ϑέγαθο ες 1 Γι 
ὃς Ἠεγοάοίις φιάειχι, οὐπὶ ἁυζζοτε ποίϊτο, Μαπαρεῖαβ ἔγαη5. Αγᾶς 
χεη ἤανίαηη (ζαζα!ξ ἃ τορίοης ΠΙξάομπαπι, 411 ὃς Δγάχθη δου ΠΙΑΠῚ 
ἃ Βαίύζεϊαπα αἰ πεγιίπαῦο αἰπγηγαί, Ψιάεηζαν Ἰσιίηγ 1 Διαχῖβ Πα 
ταΐπο Ἰαχαγέθη πε! ρεγα, ἕὰπι φαοα Ε]Εγα Ταχαγίθη γεν {ΠΡ ἀοηδι 
Μαιϊισεῖας ἃ Ῥιοϊδπιδο Ἰοσφηζις, 4πὸ5. αἱεήα Ατάχοη Ἡεογοάοξϑ, 
ταίατε, ἕπτ χαρά αἰπγηηαί Αὐητοζεὶος Τδηλιη 40 Αγαάχε 10 ὡχοράς 
ζεδαι, ὃς ἴῃ Μαοιάεηη ᾿ηἥπειε, 1π46 ἀδοερίαβ, σαοά παχαῦίοα 
ΜΜδοςάοῃθβ δαπάδηγ οατ Ἴαπαὶ εἰς ραΐζαγηΐ, ἐείϊα Ῥ΄ηϊο, ΠΌ. 
ΟΔΡ. 16. 4ιὸ 1ῃ οἴγοῦς Οαγί5 ὃ. 411 νεγηΐαγ. Ἰαχαγΐεη θεῖα Ἷ 
Οτεχαγίεη πομηϊηδΐ Ῥ] αξαγοῆῃ5 τη νιῖα ΑΙΟχαπ τ! Μλρηι, ὃς πῆ 
τ0. ΑΙΠΠΙΔΏ.}5, 4αβς αὐ ΔΙαχὶδ ΠΟΠΊΞΩ ΡΓΟΧΙΠΊΣ ἐδάρου τ 

; [τι 



᾽ ις 

ΟΟΜΜΕΝΤΆΒΙΓτ 5. 
εὐοδοίο Ἰριέαν Αγαχῖβ Ποπίεῃ ἀοοορ δ ντἀεξαν Ὀϊοηγ Πιις, ὃς Μαί- 

[ἀρεῖα5 αἰέν εἰιπ Πίοβ εξ - οἰΠΊ νειῸ [αχαῦα Ποιηδη αριιὰ δἰΐος 
{ογιρίοιἘ5 Ἰηνεηογῖί, ὃ. 5405 6}115 ἀῦσο δβ ΠΠδ, αἰνογίᾳ τ Ποπη- 
πὰ ΡιῸ ἀϊνεγῇς ἤτιν!5 ἀοσεριέ. Ἐχ πηεΐποάο φυϊάεπι νι άἀφεγ εὰπὶ 
Ατγαχοη πῆς τῇ Βαόγγιαπα ςοηίηίιοτο Οχο Οσοιἀεηέα!Πογθαι, αἱ 
1ηΈΕΈ]Πσέγα. ροῆ τε Βαζξγιπι βπντππι ἃ Οατέϊο, ΡΙΙΏϊο, ὅς δοῖίηο πο- 
τηϊηαία πη, Βαζξγᾳ υγθεπι ργατεγοπέςηγ, πους Αγάκεπι ἤπνίαπι 
Βαύϊγιπι Οἴτη ἀρρθ!!αἴππη τοίενε ΡΙαζαγοδι, ΠΌ. ἀς ἤαπι. φαοά 
οεγΐς ἐς πος Ατγάχε 10 ]Προηάιπ1, οα]18 ποιηθη οἰπῚ δῦ Ταχατγίς 
σογπρίπηγ (τ, ΠιθηΥ ἤτι5 ἤπιν πὶ ̓ ρίππι συτη Μαίαρεῖίς ἀςΟΟ 5 
1η αἰἸδηα τη Ἰοσιιπ ἐγη τ}1|, 4105 αγάοοσ, ἃ αυῖθι5 ὃς ΡΙμελγοῆι5 
πῖὰ Παδαϊῖ, ργοσι! Διο (οι. 

Υ. γ4ο. Μαωαγέτω ναίωσι 1 (σεπΐοιη παπο ϑογ Ε{πΐσαπη, ΟΥτΙ τον 
Ρῖ5 σαράδ ΠΟΒΠΠαΐαηγ., αἱζγα ]αχαγίοη Πανίαπι, ὥς 8105. γἹ ΟΠ, 
1τλτιξ ῬέοϊεπΊσιι5, τ ὃς ΡΠΙΠΙι5 [1{Ὁ. 6. σαρ. 17. ὃς ϑίγαδο [1.119 
ΑἸτο5 γεγο Μαϊαροίαϑ ἰη Μαγρίαπα {ταΐατε ΡέοΪομηδε115, Πουιμτὶ ΡΓΘα 
οὐ] διδῖο ὑποίκες. Τῃ Αὐἠέγα!! απέεπι Βαζεγίαθα ρατῖς ἢος {ταῖαϊς 
Ὀιοηνῆα5, Ετγαίοίμεπειη (δφαξι5, (41 αἴδιτηλί Μαςσαγέτας τοῖς 
Βακβίοις παρῴκειῶς πρὸς Οξον, Μα[αρείας γεχέα δαξῖγιος Πίος 
44 Οαπρη, τοῖῖα δίγαδοπε ΠΌ. 11..} σαπλ ΟΠοναίπηιος. 1115. Βογεα]ῖ- 
ΟΥ̓Ε5 [αςϊαξ, τὸ Πο5 Ῥαγοραπηο ν]οίπος ἔσοοιε νἹἀθλίαγ. 

ῥυτῆρες ὀϊσῶν 1 δασέεεαν τ : ῥυτῆρες παΐεαγ ἀϊσαηίαν ἃ ῥύω ἐγ: 
Ρο ἴσας ποᾶϊβ [6411 ξίγάνο, φαοὰ εἰς ἐγάῤονο, ὃς (ΑΠ1 γον, ἀθ 
Ἰαέξα, ἐαριτατιαλ πἰατραπέ, χαρά αἰεγαζξα οπογάα, ἰσιξέα ἐπηιξ- 
ταῖτγ, οσ ᾧὦ 

ἮΝ. 741. ᾿Ανέρες οἷς ] Νιάήε τὰ νεγί. ὅοο. ; 
Ν. γ45. Αἴματι μίσγονες 1 ϑογί5 ρΙεγοία!ς νομαδικῶς νΙνΈΓΕ, 

τεγγαπα [ΟἹ]. ἤθη σοΙεηζε5, (δ αὐπλοπία ὃς ργεσεβ ρα !οςητοσ, ζείτλη- 
ταν ϑίγαδο, ὃς 7 πτπας Π1δ. 2. 4] εξίαπη ἰαζέο 55 γοίίδ ἐο8. υείοξ 
αἰπτνηαῖ : πηός δογίῃο ΔὉ Ηοπιετο Γλακ]οφώγρι γοσληζαν, Ἐφαι- 
αὐτῇ εἴδη ἰδηραϊπεπὶ ροΐαγα (εγαηΐον, ἔπτη 4 ϑογίηδ, τππὰ 
“Μαίαρεία: ὮΙ : ππάε 51||5 4ς Οοηοδη!8 ΗΠ ραπια Ροραΐο, 

Εε χμΐ Μααροξοη γον 4): ἔου εαεο ραΓΘΉΓΟΗΙ, 
Οογηροα μα {ἀεΐαγς, Οοηποά)ιο, Ὁ6η4.. 

Αὐτοῦ γεγο ποίϊγο ρίδηβ σοποίηϊξ δεηεοα τῇ Οεα!ρ. 
1ξξοα Μααρσοίοε πὶ ροσμία (αηρμΐγιο γα! [οεΐ. 

Υ, γ4λ6. «ες βορέίω Χωράσμιοι 1 Ἠοτιηη ἀρτα ὑείογεβ ρα πα 
ΤΊΘΠΓΙΟ οχίαί : ΟΠπογαίπηθηοβ δυξΐοπι γοσαΐ Αττιαημ5, Χωροσμόσιγές 
ϑίγαθο, πῇ σοταρΐα Πὴξ ἐχεπηρίανία, αοὰ (αἰ! θοηα5 οριηδΐαγ, 
Τηΐον Βαζὶγίδηλίη αἰέο ὃς ϑορσαϊαπαπι ΟΠογαίμηϊοϑβ [τάξαι Ριοίο- 

πρυς, αὐ Οχππὶ ἢανίππι; απο σα ἢϊτα [αἴ15 φοηνοπῖς 48] ἢϊσ 
ἃ ὈΙΟΩΥ ΠΟ 115 {για εν. ΟΜΝ 

Υ. 747. Ξεγ διεὶς. ἧς διοὶ μέσον 1 ΟΧΤΠῚ βυναπη (ἀπ ον μ:- 

ες ἀἰσλξαν νἱάς ἴῃ γεῦ!. 298.) τηεάϊαπα τογαλίπαπη ἴητον Βαζεγια- 
πᾶτ ὃς ϑοραλπ1π1, Ὁ Ἰάχαγτθη ἴηζεῦ πᾶησ ὃς ϑλοᾶβ, Ἰξαξιις Ἐτα- 
το(ἱῃοπος, ἑθίϊο ϑέγαθοης 1. 11. αβῆγηγηπς. διείργειν Ξαχῶς μὲ Ὁ 

Μ 3 δος 
Ξογδ)αγὸς τὸν Ἰαξάρτίυ, Ξογσ)ανὸς ὃ κἡ Βακ]ειανίω) τὸν Ὄξον». 

18ὲ 



182 . ΟΟΜΜΕῈΕΝΤΑΒΊΚΙ9. 

5.4.4; ξὃ ϑοράϊάηος ΙΑ ΧΑΥἐΘ ἀἰγίγΐ, δορξάϊαπος ξ5 Βαξίγον Οχὸ 3 
οὐπὰ 480 ἔλτῖ5 οοηίεητιε ῬιοΙοπΊδπ5, ΠῸ.. 6. (Δ. 1γ, ὃς 13. Νεσὰς, 
ἴπ οδῖει 5 ὈΙΟΩΥ ο πιαὶθ οιπὶ Β[5 σοηνεηϊξέ, ἡΠ φαοά ΟΧΙπῚ Αἢην--᾿ 
ταδξ ρεὺ πιεάϊαπι ϑοράϊαπατι ἤπεγε : αιας ἸοαιΈΠα: ἰογπηα ἀρυᾶ 
εὔτα ποη πονὰ εἰϊ, οαπὶ ἀς ἥπνῖο Ἰοχυϊαγ 4.185 ΓΕρίΟΠΙ5 ὉΠΟ.} 5 
ΚΟΥ ΠΊΙηος ἐπί απ ρα Ἐγιηρι ; νιὰε νετή. 351. ; , 

Υ. 748. λιπὼν Ἤκμωσδον ὁρίΟ- 1 Ὀίοηγῇο ἱρποέα ππῈ Τηάϊὰ Οχίγα 
Οηρεπη, [απλὰ ἕδπιεη ἘμΊΟΟΙ πηοηξ5 δὰ εππῈ ρεγγεπογαΐ 9 σα 
οαπὶ {πάϊαπὶ ἐχίγα (σαηρεπὶ ἃ ϑογίῃια ἀἠτογγηϊηεέ, δγριγαξας εἰς 
1Π|6 ᾿πέεν Τηάϊατη ΠῚ ποΐδη ὅς ϑογίῃϊαπη πέατη ἔα 16, οὶ ΟΧχὶ ἔοη- 
ες. Π η Ολποαῇ΄ 5 πποπεδιι5 ργορτίς αἰ 115 ἃ Ρίοϊεπγσο 1. 6. ς. 12. 
{δευπιπίαγ, 4αΪ οἶγοα σΟΠΟΌΓΙαΠη [141 ὃς (οπηθάου ΠῚ τποης1π1ΠῈ 
οὐπὶ Ῥαγοραπηίο πῖ|, ἀπε ποη ἰοηρε αἀ Οὐτεπΐθηι ΕπΊΟΑΙ 1: ΠῚ 
εἴ. Μοηέΐεβ δαΐεην {Π| αὶ ΟΧι ἐοηΐες Οδισαπι Ῥργοόργις ΟἸΟΣ 4Ὁ 
110 νοσαηΐαγ : πο υἱὖ ἀΙΠπΙηραδηΐξον ἃ Οδποαίο Οοἱςῇϊςο, ἃ φιο πο- 
πῆδη δὲ της Μαεσεδοηππι εἴτογε ἐδάπόξαμη, νἱ6 8 Ἰη νεγίς 1134. 
{εἀ υὐ ἀπππησααδί δ Ἐπιοάο ὥς ἵπιαο, ἀΐααδ ἃ γε Ια] ᾿ρῆτι5 Ῥατο- 
ῬΑΠΊΠ ραγέθιι5, 4αιδ115 οΠληῖθι5 Οδηοαί! ποπηθη Μασεήοηςϑβ σοηγ- 
ΤΑΠΠΙολγαηΐ. {εἰς δέγαῦοπε ΤΠ τς οἱ ᾧπιχώειοι χΤ' μέρ» Παρφπα- 

με, Ε ν" Ν ΑΚ Ν 5 3 ; 7 «ἃ μισὸν Το χἡ Ἡμωοδν» χἡ ᾿Ιμαὸν, Χ), ἄλλα, ὀνομάζεσι, Μαχαόονες ἢ 
Καυύχῳσον. ἰζὰ Ῥίιητα5 1.6. ο. 17. 7 ἐσ ΗΥ ΦΓΟΥ [6 Τρηαμ;, Ἐηιο-- 
εἶμ, Ραγοραγείίμς, ΟαηοαΠ ράγέος. 

Ν. 749. δ) προχοσιν ᾿Ιαξαρτεῖο ] Τυιχέα ῬΓΙΠΟΙρΙΠῚ [ἀχαγέβο 1Ρ- 
(οἴπι!ε εἶπι5 (Οπίεβ ; ιδι ἐΠῖπὶ 8: 5 ταις ῬΈΟΙ πΊδις ΠῸ 6. σρ. 12. 
1Ππ66 νοῖὸ δὰ πάϊα υἴσιε σοη Πα ΤοΓΠΊΪΠΟΣ ΘΟΓ ΠῚ Ργοίεηαὶιξ : {ὰ- 
Ῥγα ὅ4οᾷ5 διυῖοπι δὰ δεριεπίγιομειη Μαπαρεΐα5. 

Ν. 750. Ξάχφι 1 ὅσω, ουπὶ Μααρεί5, δάδο σε ῦγες ργδ γοΐττ΄ 
641}15 ϑογίῃ!5 ππονε, ὩΣ ΟΠΊΩ65 δογίμας: Αατιοι Μααρσεές ὃς ϑᾶσα Ὁ 
ΔΠΓΙΟῸ15 αἰ ει Πιογπέ, αξ ποίαξ δέγαθο ; ἱπ|ὸ Ρεγί ϑογέβας 13 
211 ογ{π771 δὃ4οάς ἀῤρῥοϊοενο αὶ ῥγοχίνηα φορε, τείτε, ΡΙΊηΙΟ 1.6. ς.17. 
Τεὲ ϑδολγΠΊ ᾿ποα ΓΟ ΠΙθι:5. τη ΗνγγοδηΙΔ ΠῚ ὅς 4115 ΓΕΡΊΟΠΕ5 δά Αγ- 
ΓΩΘΠΙΔ αὲαπι6, ΠΡῚ ΓΕΡΊΟΠΕΠῚ ΟΟΟαρΑΓΙ: ὅ σοφίη αηι Ὁ Ἰρῇ5 ἃρ- 
ΡΕΙΙΔἕαπΊ, 4115 Ῥίοϊεπηαο εἰς δ φοαρέμε, (ππάε ϑαραρεπαπι αβε- 
ἴπ ) νΙἄς δίγαθ. 1.11. 

Ν. 751. ὅ γα σφι ϑέμις 1 Οὐ ϑέρμως ῃϊς Πρηϊβοδέ ἤογὶ 2021 ρο- 
ἐοξξ, αξ ἀρυα Ελτποβ5 πεΐάς ἀυδηθοημδ ρτῸ Ζηρο δε 1 ΡΟὨΙΈΩΙΣ ; 
ἤς Ηογαΐ5, . 

1 ουΐμς πὲ ραεϊορεῖς 
Ομοσηῖα σογγίσεγο εἰξ ποίας. 

᾿ ἐἰνεμώλια βάλλειν 1 ̓Αγεμώλι(δ" αὖ ἄνεμί() τορετις, γτὸ ὑηο ὃς 
ΖΥΥ20 ῬΟΠΙταν, αἴ σποά τ νεηΐοβ ἐεγαΐῃγ, πθο ργοροῇέδηι πιείδπι 
ἀἰτηρσαῖ, δὶς αρ ΗοΠΊεγΠῚ ὠγεμώλιοα, βάζειν, σαπὶ (οἱ]. σογῥαᾳ 
ἸΠςΑἤ πη} Γπηθπηΐηγ, ὃς φαδῇ 2) ϑοτέος ἀϑόμηε, αΐ Ιοφυϊζαγ ΟΥ!- 
615: νά νοῦ 882. ' ; : 
ΟΝ. 752. Καὶ Τόχαξρι Φρδρφί Φ 7. Οὐ! ῃϊς Τόχαρφι ποι ηδηίατγ, 

νἹάἀοηξῃν οἤς Τούχορϑε 11 τος Ἰυχία [4 χαγέας ἥπιντι ραγίεπη ϑερίεη- 
ἐΓΙΟΠΑΙΘΠῚ ἀϊαζις ῥτοιεπδστϑ ]. 6. ο. 12. ἃ 4:10 ἕληηθη Τύχαφϑι 41Π 
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ΟΟΜΜΕΝΤΊΤΑΒΙΓΙ 5. 

Π πη Βαζενίληα Παϊπυηίαγ, δε σεγίε νεῖ Τόχαρφι ῥυίογο δεϊαπη ἴῃ 
ἴοοο (ογιδεπάτπη (νοσδ 0115 101 τραηῇοΥἾ 15, νεὶ Ῥίο ἐγ Οἱ ἰρῆιις, 
γΕ] ΠΌΓΑΓΙΟΓΌΠῚ ΕἸΤΟτγα,) νὰ] Τάχαρφι {τοσας Ἰη ἴοςο ; σομ τα 
ΕΠΙΠΊ ἐδηάεη} σεηΐειγ [1 : πδη Τά χά φφι ὁρμηϑδέν)ες ὑπὸ τὴς πε- 
ραΐα, τῷ Ἰαξάρτό, 018 ΟἸΙΠῚ 411|5 ϑογτηϊοῖς σοηξιθις, Βαζἐ ΓΙ ηϑ ΠῚ 
ΟΟΟΙραγΙηΐ, τεῖζο δίγαῦοης [10.11. Οὐποά αἀ Ρῤγηγος νεγο, (δὰ 
Ῥρυνηος (αἱ φῃσάληγ Παῦθπξ Ἔχοπηρίαγια ) αἰτίηθς, δογαΠῚ ππθηΐῖο- 
ΠΕ ΠΟη 4}101 Ἰηνεηΐο0. ῬΥΙΟΓΙ5 [ΔΘ ΠΟΠΊΪΠ 5 νο Ἰσίππ Δ σποά 
τείας 1π ὙΠΌΓΟΥ ΠῚ ποιηΐηθ, (ὃ. οηΐ ΠῚ 1η φ πος δῖε, ἀξ ϑὴρ» 
Φ80]. φὴρ. ϑλάω, φλάω) τος αυάδῃγ οἰπὶ Τοοίαγς σοπ]πηρι 
ῬΙΠΠῖπ5 110. 6. οὩρ. 17. ὃς ροίζογιουῖς τη πουηῖηθ Θρφάγων, 4πος ἴῃ 
ϑεγίοα “ζαζαϊε Ῥιοϊεπητος, οἱ Τοοῇατος ἃς Τῆϊμγος Ὀ]1Πΐτπ5. οἰγοῖ 
86.135. ΟΥ̓ΔΠῚ ϑογίῃιος ὃς Τηδ 5 ουνογτίαιη. Ῥοΐπεγε χαϊάοιη Τὸ- 
ΟΠαΓ: ΡῈγ 500 (ἢ125 (ὉΠ 41 Π55 Ἰηξεν Τα χαλἔθη ὅς ϑογίοαιη ἰοησε [216- 
6116 να σοῦ! : ὃς ργΟΌΔθ 16 εἰς ΤιοηΥ ΠῚ Πρίιγ, στη ῬΙΙηῖο, Τὸ- 
οὔατος, ὃς Ῥῆνος, αιιος 115 {π] πρὶ (4ὰ1 Τλαγι ΡΠ ΠῚ οἴἶδ νις 
ἀεπέμν) 1η ϑουτ 2. ραγίε ϑογίσα νἱοῖηᾷ παξιθγο, σα ΠῚ 86 γθβ 15 σοη- 
Ἰδησαί. ὅδεγες ἔδιηδη ρίος Ῥγοσα!ἀαῦιο αὖ [κατα ὃς ϑαοὶς ποῃ 
Ἰοησε (τος ρυταν!ξ : ΠαΠῚ 11 νΕΓΠΠῚ οΟγΠΣ ΠΙΠΠῚ σοπΊρογέιη 
ΠαδυΠεί, ποη μοί δε Α Π1πῈ ἔογπια Οοηὶ «ἀ ΤΠ Δ] αΠῈ ργοΐεηάεγο, 
δι 101 «ἀ οἴζια (ὐληρίβ, ἴλη ηπαπη ἔεγπΠ πὶ ΟΥἹδπέλιη, θαπὶ Η- 
ΠΙΓΟ; ΟἸΠῚ ϑεγ10 2 (σΔηρῚ5 οἶϊη5 Οτιθηΐδί ον Πέ, ὃς 1π Βογθαπ πιά 
ΑΠρς ἕυης οορηϊΐα ράγίε, αάθο ας δεγίοα πη γειῸ ἤΠέμ ἀείοτιρτίο (ο- 
ὨΙο,ΠῚ Αἴ Γουπηδῖη (4118 δον (Ποι1 ἰαἴι15 1ῃ ἀΠροζππῚ σου γΔἢ}1) 
Ῥιογήι: πτηΐαγεξ, τξ, (4εΠΊρέ!5 ργοπιοηΐου 5 τη πλατο ἘΠΌΓΙΠΊ ἐχτ 
ΟΌΓΓΘηΕθ.15) συσάν ατεγιιπι ΟὈἱοησιπ) πιεηί ΠΠΊ]6 ροξίας5 τὸς 
ἐεγγεῖ, συφίοαν ρσιγαηη Αἰ εχίτα Ὑδυγηπ) τυῖδας «πόζοῦ, 
γεγί. 887. 
 κχἡ ἔϑγεα βάρξαρᾳ Ξηρῶν 1 δδγδς, ὉΠ Πτα αἦ ΟὐϊεπίοπΊ, ὅς 5ερ- 
ἘΟΠΓΓΙΟΠΕΠῚ ΟἸ"ΠῚ οορηιϊΐᾳ ρσαη5, ἔθγιοο δρι τρίος σοηΐε.7ο, ὅς δὉ 
115 Ποιηϊηδΐο, ΠΟΌ:115, ἔαπγα (οἷα ὈΙΟηγ το ποῖ! ἐπεγαπηξ, ἀπ δηξῖα 
ΟὙΕΓῸ ΘΟΓΙΠΊ ἃ ϑΟγ τη ΟἸἴετίογε (485 ϑογίῃϊα ᾿πΐγὰ [πιαῖπ| Ρίοϊε- 
ΤΩΞΟ Οἰοϊξιν ) Ργογία5 Ἰσπογαΐᾳ, ἘὉῈ πιοάο ποίΐαϊαιπι ; ὃς δὸς ηα1- 
ἄξει Πιχίδ [ππλππῈ σοηξειίξαεγε νιἀεέαγ. ΒΑγθαγος εος νοσαΐ, ασποά 

Ἰη τὰν ΓεγατπΠ Ποπλη68 ἔπρογε ἀἰσογοηζαγ: [{ὰ ἐς 15 ΡΠΠίας ΠὉ. 6. 
Ορ. 17. ϑόγος 7116: φηΐάογι, (δ4] 55 Τρ] ἔουις ρον Προς, σῶμ 
γε μου "γ γιοΥ αἰ τπηι ξισΊ ΝΣ, ΟΝ] ΠΟ)» οΥ 4 οχροΐίαηε : 4υ]- 
 δι15 ΠΑ ἃ ϑο πὸ {γα πηξαν, Παρ. 52. 564 ΠσΓΩν 5 ΠΟς γΕΓΙΠῚ 
δ Πδ νἱἀελίαν, σαοά ἐχξοι γι ἰοοΙεΐδίεπι Πιρεγοηΐ, τα Πούϊς 
ὉΠ ηπεηίες ΡεΓΈρτίηο5 ἴη τερίοηςπι {ἀλπ| 1πίγοῖγε πο Ῥεγπηϊττπέ ς 
ἸηροΠΙΟΐο5. ἱαπΊοη αΥ ΕΠ σθ5 Πα Π{8 6χ ε 115 (δ ]ς.5 ἂὉ 115 σοηίε "15 σοη- 
ἥδ, νιἄς νεγί. 755. υἵ]1] εἴα Ποάϊε. ΟΠΙηδηίες. ἀγΕ ΠΟ 5 ΠΟΌΙ65 
Ἴυπε, ὃς Ἰηρεηΐο τ ὅς ααϊείο, ( ρεγίηας ἂς ϑεγδβ, τείζε 5011Ππ0) 
ΟΕΠῚ ν]ΟΙη1 δογίπο ἔν! ἃς ἴτισεβ πηῖ, ἘΠ ὑγοίθέξο φιαηην!β θοῦ 
σαΠ Ῥἰεγίηιθ Οδιαϊαπὴ εἴθ {τατυδηΐξ, πος εἰς Οτδηζα!επλ Τ αγῖαυ 

Βοάύϊε ἀϊέξα ραγίεπι ; ΠῊΠῚ ἐσπδη ρου{παῇ]π} εἰς Βογοαίεπι ροίμ15 
εἴἶξ ΟἸηθηῇς5 γοσηΐ ρατίθαι; ῬιοΪ Πα ιι5 ἐπιη1 Ὁ, 6. σ4ρ. 16. ϑετ1- 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΠ5. 

σλπι (σα) 5 Οοίηππι ἑμπέππα [λυ 5 οορηίέαπι Παραΐϊέ, ΠΕ 1 δηϊτη 
Οὐσέλῃο, ἰδ ἴεῦγα ἹΠΟΟρΉΪΤΑ ΘᾶπῈ ἕογΠΉ Πα) Ποη ἴαμηξη 51 Πί5, γα 
ὙΠΠῚ ΘΕΙΔ 11] πιασηα εχ ρᾶτές ΤΠΠϊπ5 Ἐχίγα (σδηρεπη ἃ πιεγιάϊα σοηῆς- 
ΠΕΠῚ ἱπρῖζ, ἃς ῬγδΟΙριμᾶ5 65 ατρε5 ΟἰξοσογογαπΊ ὃς ϑογαη οἰγοα ΕΝ 
Ιλτιτα. 37. ὃς 38. σοη!ξαϊξ, οαπΊ Ολέμαιϊα, (δοππάμπ ἔαρ ]ς. γος 
ΠΕ ΓΙΟΓ 10, ἃ [Π61Δ Ιοηρα γοπτοΐα Πέ, θα ὨΠ4 ε]ὰς ραγβ σταάι 
Ἰατιτἀ, 55. δα ἀγα ον πτ,. ῬΠΠἰτ5 δείδηη, Ηδ. 6. φαρ. 17. ϑΕΓΙΟΔΠῚ 
Τῃα ας σοητισδ πη [Δοῖξ : αποί δεϊαπὶ Μείαπι (δηΠΠ{8, οΟ]]Δΐο σλρ. 69 
Οατ ΟΑΡ. 75 [. 3. ποη οδίςαγσαι εἶ. Ἠμΐο φοσεάϊε χαρά {δγίοο. 
ΟΠΒιηαΠῚ πιαχῖμηδ αοπμήαγο, οχ Μεπάοζο ΠΠζογία Ομπεηῇ, ἃς 4}1- 
ΟΥΈΠῚ ἰουρ[15, οοηΐεδξ, Ὁ] ὃς ορίπιο ἔεγγο, Πομε ϑεγσ ΠῚ ΓΙ 
ἃ ῬΙΉΪΟ οεἰοργαξαγ, Νες νοδὶ5 οδιϊαέ φιοά Ταθίη ργοπιοπίογι ῃπῈ 
δου. 5. ἃ ραγίς ΒΟΥΘΔ] νἹοίπιπη ἔλοίας Μεῖα, 1. 3. οὰρ. 6. Ἰρίαπη 
ΘΠΙΠῚ 1η ΟΠ Ποη [15 Οὐσεδηὶ δερίεπίγΙ ΟΠ 411 ραγέβ Ἐαα 4601 “ΕσοΡ ΕΠ 1ΠῚ 
οεηίεο. [ῃ Εοο θη Ὅσολμο εἰς (ποη ἴῃ φορηϊίο 1Π|0 αὶ ϑερέεη- 
{ΓΙοη αἰ Θογ ἘΠ 135 ἰαζιι5 οἰδάοτε ογθαϊξαγ, Ὁ ἃ Ρἰευ ας φεπέαν) 
αἱ δὰ ῬΠΠΠ, «αὶ ρο 8 ἀτηηὶ ἀϊα»η ΚΟΥΉ16 ἰογσ ἐμ 11}6}92 ΘΙῊΣ ΟΥ̓́ ΖΗ. 
Προξξαε αἰλλοῖοη ΟΥζρηέθηι Ὠγουτηοηζογίαπη ΠΠπ4 {παειΐέ, ἹρΠυίαιθ 
Μεῖῶ νεγῦᾳ αἰίθηΐο ἔξοιδα σοηίξαδί. ὉΠ Ἰρτέαν ἢ {{πέιιαπηι8 
ΤΆΡΙη ῥγοι. εΠἙ ηποά ἃ ἤπι5 {Ππ|5 ἤσχα ΠΕ οὰϊ ΟΠΐπα υτ ὃς ΓΕΡΊΑ 
Ῥασαίη ορροῇέα, σ]ΠῚ δλΠῚ ὈΓΌΘΠῚ ΔΠΠτον ΤΑΥἱπ γοσαγὶ, οἱ [οί 
ΤΕΡΠΏΠΠΊ ἸΠ00]15 ΤΑΥΟΐποο, αἰπιτηοί Μεπάοζῃ ὃ ΤἀθῸ απίθῃ Ρΐδεῖ- 
4116 1ὴ αἱΠΡ αι ϑορεθηϊ Ποηειη 8εγαβ δ! ορδηΐ, ποά τοΐππι ΟΠ ϊ- 
ΠΟΗΓΕ ΓΕΡΏΙΠΠῚ ΡΓΟ δΊη18 ῬζΟΙθηγαἹ δοοίρίαηξ, φιίθιι5 ὅε 65 Βογθδο- 
τῈ5.. ΔΕ ΘΙΠΑΓΏΠῚ ΤΟΡΊΟ ΔΡ οῸ πιοπιογαία τεβπα ἴλη ὃς Οφηηθοΐα;, 
σατη (οοῇίη- Οἤτηα, ὅς. Αὰβπνδηθιις ταπίππι Οἰπεηῇς τερηΐ ραγίῖ- 
θ015, σομρ ο(ἘἸταγ. Ἐπη εηΐπι Τη Πα ἐχίγα Θπηρεπη ὃς ἤμιι Μᾷρῃο 
(41 δλΠ1Ί αὖ ἀπγεα ΟΠεγίοπείου μος εἢ Μαΐδοα, αἀἰγιπηέ, ἀπάθ Ρ]1 
ΠΟ Οὗγγε: ἤρμις ἀἸοϊταγ ) αἷ Οσσαῇι τεγγαϊπαέ, δ ῬυζοιριιαΠῚ 6]115 
ῬαγέεΠΊ, ΤΡ ἀΠΊσπς Μείγορο!η ΤὭϊπας. (δι ϑιηα5, Αὐγοαρ ΟΠεγίος 
ΠΕίο Ορροιζαῃη ἔποῖξ, παχέα Πηππι {ΠῈΠῚ εἰ σοεχίθηίδῃ, Π6686Ὲ {-- 
[410 6115 βαγίεμῃ [ἡ 14 Βογε]οτγεη {ξϊς. [π᾿ 6Ὸ ψεῦο ργβοραδ 
Ῥοσοαξ, 4ηοα διπαγαπ) Πέμ8. πἰπγίπι δὰ Μεγ θην ργοζεηάδέ, οαπ 
ΡΟΣ δίπιι Μασησῃι δὰ δερίθηϊεοηδηι γοβοίζι ἀεδεγεξ : τ ΘΕ) ΠῚ 
ΟΠΊΠΙδ115 “πος γορίοη ρας Ἰοησίτἀποιαι πϊανίαισι ἐρίδοϊξ, ΤΠἀΙαΠῚ. 
ΓΠῊ115 Δα ΟΥΕΠΠῚ ργαέγαῃθης, (ἀππηῚ Πτογα 65 γθζα ἔεγο αὖ Οροδῇι 
“ἡ Οὐἴαπη Ῥγούποιξ, ΕΠ] τονε οἷ Μογιάϊοιη νεγρσυηΐ,) ὃς οαζεγας 
ΤΟΡΊΟΙΠΕΣ5 ΠΠΊΠΙΈΕΓ οἱ ροσχίοπάρης, [) 5: Παγαπο δείλην Πέῃ Ῥίο!πησο 
οοηίοηειξ Ματγοίαηιις Ἡδγδοϊθοΐα, ταὶ Χρυσὴ ΧΡσονησίΘ- ποιπιπαίῃγ, 
εἴθ᾽ ἰω ὁ μέγας χδηόμδυ-. χκόλωθ-, ἡ ΔΩ ΣΞιγῶν ὅδιν ἔδγ-. 
Μεριΐο Ἰσιζαν αἰ αν Ροζοιτ δῃ ἃ πουγης 81222, 40 τόρηα δὴ 
διηπΠ) Μδρῃμ1) ροΠίπΠ), οἸαίηαε ΤΠ]ΘΊΓΟΡΟΪ5, Εὔα ΠΠῚ ἈΡΡΕ611α- 
τὰγ, (σγάσοι πουθεη Σωρῶν, ποὴ ἀεάιχεηηξ, οσατ Οήπιο ΠΟΘ η 
( 4τ1ὸ πγύρηιτη ΠΠμῸ ΓΟΡΉΏΠΠῚ Ἰηἧς δὰ Βογθδι Πξαπι ΠΟ 5 ἸηἀἸρί- τΑϊΟΓ ) τὰ αὶ ἤθη 6ΠῸ ἀρ α Ἰπόϊσοηᾶς, (δ τὀρῇ5 Ταγῥήηοο, Τηαις 
ΨΌΓΟ δαηαίεγ ἀρρο!αν!, ἐεχοίον. Μοηάοζα 1.0. τ-. ὙΠάοταν φιε {|5}}} 
ποιηξη (ϑεης τοῦ! τορπο ἃ Γυβίπηίς αβπόγηῃ), φαρᾷ ἸάδηῚ οἶδ, 

οἢ- 
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ΟσΟΟΜΜΕΝΤΑΒΤΙΙ 5. 
{ερίδυϊπί οαπι ῬΕΟΙειτιδὶ δ ἡγαγιι τερίοης, ὃς Δγαδιιπι δ ὁ», (ῃϊ- 
διις ἈΠαδαιθαγιηνλ Ἀαυεά 86η1, ηπαῇ γαάχ δ: μΘΏ 5, ἀϊξτμπ),} 

οὐἶπι ἔφπιεη ποπ ΤΟ ΠΟύϊογηο ΟὨϊπεηῇ τόρηο, ἐεὰ ἐδηΐζαθμη ρατει 
ἐ]ι5. ΑἸγλ!, οαπὶ ϑίδη Οδηθοία ὃς 4115 γορηϊ5. νἹΟΙη15, Ποίηεῃ 

1Ππ4 Οταοῖ τυϊδαογίηξ, χαας φαϊάοπγ οπηῃῖᾳ {δ Οἰπεπῆιιπη ἐϊει- 
ὁπ6 ΟἶἶπΊ δπς τείϊαταν Μεηάοζα [1. 3. πες ἴλης εοίάθη Ο]ΙΠ σεη- 
{ππι, 401 Ποάϊς τε σπογαπι {πηΐ, {ΠΠηιξο5. πα ηφοείς εἰς, 

τὸ ἃ Ῥογῇςῖβ, Μεάιοῖς, ὃς ΔΙ γυη5 πηθγοαζοΥ 115 ΟΠ αἤογεθαΐαγς 
τππήρ νείϊε5 τἸηάς οοηίοζζα τηοάο Αὔγγῖα ὃς Μεάϊοα ἃ σεπέδις 
πη πλαίευ!α 1ὐπιοή!αία 411λῖᾳ, πιοάο ϑεγίςας, ἃ σεπέε μὉ]1 οτἱθθα-: 
ἔμ, ΟἿπλ γοσλέν, τξ ρΙεγίᾳις αξαπηξ. 9415. ργΌΌ δ} ἕαίδῃ οἱξὶ 
αἰοί (εηεῖς ἘΠ] Ενιῖ5, (δγέοιγα ἀϊέξαπι αὐ Ἠεδγσα νοος ΤΥ 
δεγζοοε, 4185 ὑΓῸ ἰδγιοο α[ιγραΐαν ΕἰαϊαΣ 10. 9. Ἰη46 νεγο τορῖο- 
Πεπ πη φαππιὶ οἱξ σγάοος ϑεγίσαπγ, ὅς 6]..5 ἱποοΐ 5. ὅθ γδ5 Δ0- 
ῬΕΠαΠδ, υξ {δρίσισι, σαπὶ ἐσ που ΠΑΙ͂ΝῚ ἐΟγΠΔΠη Ργὰ [δ ἔογαέ, ἃ 
ῬΟΡΌ]ο ἀεποηγπαίαμη νἡϊεγεῖηγ. (πα ἁυΐοι γδοπο δρυὰ ϑοῖες 
εγιολ σοηβοεγεΐῃγ, μἰογ]α6. γείεγεβ, ἴδῃ (σγᾶοιὶ ΠΔΠῚ ΓΔΕ πηι, 
Ἰρηογαγιηξ, ἸᾳΘοη] 185. νατα5 ἦς ἐὺ σοηῃγδέϊηγαβ Παθγαηξ, πιδῖος 
ΤΑΊΟ ριοργῖᾳ ἱπρρεύτξαθας, ῬΙανΙΠΩΙ Ἰριξαγ σοηίοίξαηπιν ραξαγηηΐ εκ 
ππσίηε φιάλη ο 15 ἀγθογιπι δαπαίςοηξς, ((11815 {01}. σαγόαϊ 
ουαξάλπγ ΓΟΠΠ|5 δαπατεΐ, 6 σαα νείζες σοηῇοὶ ροίδξ (ἔγιοῖς Πηη165 
᾿ιοίςογι4ες αἰπγηηγαέ :) τ σογές πίε! Πρεπάα Ῥ]ΠΠ νοτθά, ΠΡ. 6. 
(αρ. 17. δ6γε:, ἰφηβοῖο [5 ἰυαγηνι ποὐτίες, γεν ξμίανι. αι ἄθρο- 
᾿ἔξογιίος ἐγ ογαἰ17)5 σαηζέογω. ΝΟ Ἰρίᾷ5 ἔτοηάε5 εο5 σαγπηδῆδ, αξ 
ΠΟΠΠΙΠῚΙ ΠΙΠῚ15 οὐδ 1ηΐ6]Πστιηξ, (δ σαηιτεηγ ἐτοηάϊαπ), μος εἰς 

“(δηΐεητ εἴξ, ΟΡ. 53. 4αϊ ἰαηησ1η15 ἘΘΉΘΥ ΔΉ {μετ ξεαξεηι βΉΠΟΥΘ 
᾿ορηἐαηι δος ἀδροΐίονς αἴθτηλαῦ : πδαας οὐἱζαῖ ηυοά ἰμο πα ἴρ- 
[ας [τοπάος δος ἀίρενρενε γοίεγί, πος εηϊπὶ1ὅεο ζαηέαπη ἐλ ξιΠῚ ορί- 
ΠΑῚῚ ροΐιἶξ, τξ παρὸ επδοῖζον φάμοργθης (οἱ ν εγθῖαγ, ῬΊΙηπις 4α1- 
ἄετη 4111 ἰάγαξα 8 6Υ1οάγ"271 αὐ ρου μὴ Κοίἑα ποιηϊηαξ; δα ἢὰς 
Τρείχας πῶ Ψιγριμι σφογρ. Ὁ. 2. κα 
Ἢ Κεἰ ογαχηο αὐδογϑης ἀοροζίμηξ ἔθη τα 8 οΥος. 
Ἐταοἢ Πεηθ5 ἀρ δίγαδομποπι ἃ Νβαγοῦο τγεΐεγε, Πογὶ σοὶ Ξηραχϑὶ 
ἐκ γχιγῶν φλοιῶν ξαμνονδθης βυασε, εκ ῥγ0 ὃ οὐγείοί νης φεῖὀμίάάηι 
ΘΑΥ ΔΙγ4: 4: Ἰζὰ (ς. αὶ ΕΧ ΠΠ1Ὶ. ΠειῸ» οογέος ἐπέδα σοηβοαπέαγ ς 
᾿ὈγΠς ἐπ ΠΊ ργορργὶς ἀφ! !ςσατππη απούδατη Πη1 ρεπὶ5 εἰς, τείϊε ΡΠ- 
το [1Ὁ. 19. ο.1. [1τ6ξ Πϊς δὰ νοχ δὰ ΔΤ ΠῚ {ΠῚ ΠΕ] πηαζεγιαπη ΡῈΓ 
ΟΕ ἐγαηϑίεκαίαν, Ὀιοηγ ἤτι9 Πὶς εχ ἤουῖθιι5 ἤεεὶ ἁβανηδί, 
(υηάε ϑεγὲς ρϑοογὰ αἷογα ἡεραῖ, ης (01. ἤογεβ 1, δπξ Πειθι 4185 
605 Ῥγοάιουηΐ, αὖ 115 ἀεραίοδηΐαγ : ) [εὦ Ποεΐ τρί ἰπ ἘριτΠείο 

᾿αἰόλα, ὃ. 4{1|5 σὰ νεγί, 756. Παδεῖ, ροεῖίοο ποτε [ππάαζ, {Θγίοῖ 
πηϊποίστα ρογιηάς ἀείουΡεη5 ἂς ἢ εχ ᾿ρῇ5. Πογίδιι9 σοπῆσετγεξιν : 
Ργοθαθιὶς εἰς ἐηγθη δὸς ππιόθ μας Βαπῇξ, ἀς ἰληπσίηε φαράλη θο- 

᾿ τιθιις ΔἀΠογεηΐς, δαυξ 115 ἐπ οοεαεφηΐς, πο! !Θχτῆς, 414}15 (Δ οἷ. [8115 
{ᾳ11 ε}115 ιιαῇ ἤογεϑβ ἔπης} αθηλίοιταν, ἀπὲ 41815. 1η ΒΟΠΊριο (δα 
ἸΦΉΝ ΣΥΪΟ 

Ψ. γ54. ξαίνον)ες ἐρήμης ἄνϑεα γιάης 1 ϑεγισαπη ἃ ϑεγίο γερίο -᾿ 

ἐτοπάιθιι5 πἀποτγεηΐεμη, ἀερεχιδ αϑίγηηαῖ. Ἐλάεπη ἐξίῃ) δ πῆ 

18ς 



τό ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙΙ 5. 
ΧΥΪΟ Ρἱδηξα 1ῃ (ο]Π]Που]ο Ηογίδας Γπσοσάεηέε ργογθηϊς. Μαίειία δᾶ 
ἃ ῬΠΠΙΟ ῬοτΉΡΥΧ νοσαίμι ρεῦ Μείδρμογαγη, 110. 19. σᾶρ. 1. Ὁδὶ ἠδ 
δοῆπριο ἰοφίθης ἴῃ ΖΕρυρίο παίςεπέε, μηρηίογι, Ἰηηιέ, δαγύαες 
γΏ01 ἐἰεξευε ἔγημε ξίηρηι,, σμγμς ἐκ Ἰμουίογο φοριθγοο ἰάμησο ἨΘΕΗΥ. 
Ἐλάεπι εἴίδηγ Ποία δογεύαρεα ΤΕΔ]15 ἀϊοϊέιγ, νόος ἃ ποπηηα δορ- 
γα ἀεδυξτα: αυάτην!ς Ῥτοργίς δογεθγα ἢΠρηϊῆςοξ ἀπ πη σα απ ἃ 
πὸ δοπιδγοῖπα ἔεϊα πεν, ὃς μετωνυμικῶς τε]Δπι Ἰρίδιαν, Ποὰξ ἀγᾶ- 
ὨΕΔΣ ΠΟΠΊΕΠ {{1ΠῚ ΔΩΙΠΊΔ]: ΕἸ1ΠῚ 6}115 τεῖ35 {δυϊέι.. ἘΈ ργοίεδζο ἃ 
νεγίξαξε ργογία5 Δ[]6Π35 Πηΐ {{π8 νεΐεγιιπη ἐς ἐεγῖςὶ ογέιι ορίηίοπεϑ : 
ἃ ΒοΙΊΒΥοΙθι15 ΕΠΣΠῚ γΕΓΠΉΓΙΠΠ15, 4005 ἃς σπρῳῴς νοσδηΐ γδοὶ 481- 
ἄλτη 4111 νεΓ ΠῚ ἐδγίοὶ ογέιπΊ Ὡρπονογηΐ, γενεγὰ οοηπβοϊξην " Ξῆρες 
ζῶα νήϑονα μέταξαν, ἢ ὄνομα ἔϑγως, δεγος, αγιγηαί ία {14 [(6Υ̓ΤΟΙ, 2 
γ671:, 4Η’ σΘΡΉΓΊς ηογ1671, Ἡ εἰγοἶλ. χιοα ὃς δυάς σοηβτιπηδί. ἘΧ δη- 
τιφαογ δες Εξίαπι Ῥαιαπί45 τη ΕἸΙΔοῖς θοτηθγ ες, σὴ ρας δξίαπη νοῦα- 
ἴο5, (εγί οὶ ΠΕΓῈ ἁσπονιε: ὃς ΑὐἸτοίεϊες, ΗΠῈ. ἀπιπι. ἴ. 6. 6. [9. 
ἀε δογηθγοῖδι8 ἰοχιεηβ, ἐν τότ τῷ ζώς (Ἰπᾳι) χἡ τοὶ βομζύκιαι 
εἰνδηύεσι γυναικῶν πιγες ἐνασίωνιζόμδμαι, κα πεῆα ὑφαίνεσι᾽ πρώτῳ 
ἢ λέγε) ὑφᾶναι ἐν Κῷ Παμφίλη Λατώς ϑυγάτηρο᾽ Εχ ῥοῦ 4»1))4- 
“5 φόηογ8 δογηύγοία γμμίήογες ποηημ ας γοίοίυπιε, δ ἐῃ βία ἀράμ- 
οΝΉΣ, ἀείπάθ ἔοχηηξ. Ργύρια βεχη 8 τη Οο ἐηπμία Ῥαρρρίϊά 
1 πιο ξἰ14 ἀξείεηγ. Ἡϊς Βοπηθγοίηα ἃ θογγοῖθιις οοπῆςϊ, ὥς τὸ- 
(οἰ αέα ἃ τη] εγθι15 γεΐεχι Αυηζοίείες αϑβγπηαί, ὃς {ΠΠπ|5 ἀγίϊς Ἰηνθη- 
ΤίοποπῚ ῬΑΤΊΡΗΠ]5 Τοῖς ἐτεπηίηα (τθυϊε, ππάς νοίϊος Βοιηδγοῖπας 
(οκ νοσαηΐαῦ : ἧς ΤΊΡΆΠ]Πς, 

1|4 φογάξ ὑο[ἦε: ξοημδς μά: Καηηηα (θά 
ΤΈΧΟΥΑ͂ξ. “-τπετττο : 

Νοη Αἰϊα σεγίαε ἔπδγιῖπέ {δγίσα χη θοπη γοῖπα, δου στα [1]. 
ΟΡΕΓᾺ : (ἃ φιηηνῖ5 ἐδ νεγο {Ἐτῖοὶ ἔειι δοπηδγοίηϊ ογέι Αὐ ξοΐοϊος 
ὅς Ῥαυίληϊας Πα ἃ φοσερογαηξ, 4111 ἕλτμοη 4115 ορίπίοπες ἀε {δεῖς 
00 ἈΠΊΡΙΕΧΙ ἔα χα δά 7 Π]ΠΙΔηὶ ἱπιρευΐαι, ἴδ 4 νεγίξας 
Ρίδπο Ἰηποΐμϊξ. ῬΙΙΠΙ15 ποάο πηδη}, πιοῦο 8[12Π1Ὶ Ορ᾿ ΠἰοΠ ΠῚ (εα 
ν] ἀξέτιν  ΠΑΠῚ (ΠΔΠΊν!5 Ιοσο {πἸργὰ οἰξαΐο, εχ νυϊσαΐα ορίπίοπο, [6- 
ΤἹΟΙΠῚ ΕΧ ΔΓΒΟΥΙΙΠῚ σαηϊεῖς ἀερείε! αἰαγπιεῖ ; ἰἀδπι ἐππηεη, [{8.11. 
ΟΑΡ. 22, ὃζ 23. 6 τϑοϊίλξ χιὰρ Παδεὲ ΑἸ τοΐεῖος ἀθ ἐεὶ 15 η1128 ποηΐ 
Ὀοιηθγοοβ, της θΟΠΊ γοῖπα οοηξεέξα, χυΐδιις 4111 χασπάαπι δότε 
Αἰταπάς δοσορέα, ὃς [ογίμξ ἄς ἴμο ποπηι!]. Βοπηδυςεβ θος ἴῃ Αἵ- 
ἔγγϊα ργόνθηῖγα ἈΒΠγηγαΐ, ὃς Ραρρῥηίαηι Οδ 4721 ΥὙαξ:οη 6771 2)16711}8 
τοίας γράϊου ἀἰοηα, γην [0786 ἐο χορ! : (ὦ ταοχ (δ]αηρίε, ἐγ δά έ- 
ἐπ} 676 δοριὗγοος ξ5 τη (ὁ ἐη{ηϊα μα[οὶ, ΑἹ τείεγε Αγηξζοίεῖες 
ῬδΙΠρΡἢΠΔηῚ 1Π|4π|, τοἀογάϊεηα! δοιηδγοῖπὶ ἀρεὰ ταοος ἱπηνεπίτι- 
ζεπη, ΠΟ (ε8Π1, ἰεὰ (ομῃ δα - πες ἕαπιεη ΒΟυΊ γα ἴῃ (Ὸ 
Ἰπ{ι|4. παίςι αῇηγηηαῖ, (δὰ ἐςπέαπι Βογηθγοῖπα [δὶ γεΐεχι : οἵ νογῖ ἢ: 
ΤῈ ΠΕ ΒομηΌγςο5 ποῃ ἰη Αἰγνῖα., πεάππν 1 Οο, Ὀοπιδγοίηδιηι ἴδ- 
Ἰδῦη σοπίεο δ, (εἀ δἈΠ1 ὃ ϑεγῖοα ἴῃ Ῥεγῇάθηι δὰξ ΑΠγτίαπα, (πηάε 
Αἤγτγια ἀϊέξα εἰὶ } ὃς ᾿πάθ ἴῃ (Ὁ 8ὲ δ[1α Ιοδὰ Ὡἰ]δξατη [πΠΠδ. ὩΌ1 τηι- 
Ππεγας 647 γοίεχείραῃε : οἵ ἀ6 θα ΠΊΠΠΟΓΟ Αἴννῖα ὈοπΊθγοπα γεάοῦ- 
αϊεηῖς Πρ ΡΠΙπῖτ5 αἴπνγηδξ, ΤΌΙ σοπην, οχ πιοηΐε ἈΠ τος, ἐκεν, 

οὈι- 
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ῳ αἱεέ. Ψεγαπι 4144 εἴζαπι ὈοπΊ Ὀγοἴηα αὉ ΑΠγτς διέ στὶς 
ἐεχίλ (αΠΠ ργοῦαῦιϊς εἰς, αι ρεου!αγιῖογ Αἰγγῖα ἀϊέξα. (π|| ἴῃ 
Βειγίο ὅς Τυῖο ἱμάτια πὶ ἐμ, μετάξης ἐργάζεδς ἐκ παλαιδ εἰώθει, 
{είζε Ῥγοοορίο ἴῃ Θοτῃ.) ὅζ ε {πῦτιι5 αιιὰπη ΟΟὰ ἴεχία Π11]6 νἱ- 

᾿ἀεηζαγ; της ἰηΐοῦ Ὀοπηυγοίλα Δηγνῖα ὃς Οοα Ρ]Ιηΐας ἀππτηριῖς, 
Τὰς Οοά οἰέαηι Οἱγῖρ ρογνηῖα, “4 {Πγγ14 ἔνι (οἱ, τεϊταξαν 1. τα. 

6. 23. 500 {ΠπΠΠπιὰ γεγο ξαΠς ντάεξιν ᾿ρίδγιπι Β ουμδηαγιπη ἔσσπη:- 
Ἰπαγαπὶ ἑοχίαγα, ασ [ετϊσαπη ἃ Ῥεγῆα, δας Ἱπάϊ4, «ἰπίνο γερίοηὶ- 
Βι5 ϑετίος ἱρῇ νἱσιηῖβ, ἃ Βοπηδηΐ5 Πιογοαζουθι15 ρετιξιΠ), γεά ΓΕ - 
Ῥαπίαγ : Ἰ4 ῬΙΠΠΐμ5 1. 6. ο. 17. Ο γηἼηη5 ξα 2171: μο[γις ἰαδον γε-- 

ἸΖονάϊεηάϊ β]4, γηγίηἝζμε ἐοχοάϊ. Ὕάρι τιμ ρ οὶ Θβογδ, ΤῊΣ 
Ποησίμηο οΥἶο βοέτειγ, μὲ τη ρηϑίῖοο γπαίγοηα ἐγ αημσοαί, πο 
Ἰᾳυάεπι (οἷα ἔεγίοα νοραῖίο νἱἀεπταγ ἈοπΊδηϊ ΡΠΠΙΙ δρίατα, αι: Ἰῃ 
Ἰϑοιῖοα παίοὶ (οἰευδηξ, οπΊ Ἰρῇ ἐ τεριοηῖδιι5 εἰ ΨΊΟΙΠΙ5 ρεΐεγεηζ ; [1-: 
(δέ γευιπΠΊ δοῦατη οὐα ΠῚ Ἱρπογδηΐεβ, γαγ45 ἐᾶ. 46 γα [Δ 1145 ζοπη- 

ἐπ τογεηξιν ; θοιμγοῖπα γοτο απο ἃ ΟγαοΙ5 δξ ϑυΓγ5 τεχία, 61185 

Ρἰεγίψαθ εχ 115 ἃ Ὀογη θυ οΙθα15 ΠΕΙῚ ἁρπονεγαηΐ. Μιηὰς ργοῦαῦις 

Ἴγεῖο εἰ φαοὰ τταάϊξ ΡΠπῖις, Ὀοπιῦγοςς ἴῃ Το Ἱπία!δ ΠμΠῈ θομΊΡΥ.- 
ἢ οἰπᾷ ποϑηΐος, πὶ ἴϊ ραιοὶ ἔπογιηΐ, 1 ροίζεᾷ ΟΠΊΠο5. Ἱπζεγιεγιπ ς- 
ἰματη αφηΐος [αἰττπίληιϊ ᾿πηρογίππι, {εγίσαπι (ᾳποά ἃ θογηθγοῖπο Ποὴ 
Π ἀπ γαπι εἰς, ροί φυδπη σορπίξι5 εἰς νεγ 6}85 ογέιϑ ς νἱάε {Πὰ. 
ἸΟηρ. 1. 19. ο. 27.) ἱπῖγα Βοπιδηθπ 1πηρεῦαιτι ΠΟη Ρτονεηδ εχ 

| κι Δρραγεῖ. ΝΙ4π), οο τοῖϊε, Ζηλέρζάηο ἐγηβεγάηξο, ἐεἰα [εγ1- 

(4, ιώ β'πις ἃ ΡοΥ 15 γΊΘΥ σα ΟΥ̓ ὗς ἘΑΉ ΣΉ «ῇενοαεηυ, ἃ Βορια- 
"ς ἑεχὶ σαρέξ, μη7)} ΣΦΉΟΥΑΥΘΗΣ 4ηΓΘ 4 4μοΙ0 40 βέγοι, 5 νογ- 

᾿ρίρη Πἰ4 ε{6 ποίσίγομε. Ταηῃς δαίειη τείογε τἄεπγ, πηοηδοῆος 

πος νεγανο]ογιιπὶ ον εχ ᾿πάϊᾳ ΒΥ Ζαητίαπη αἰτα!Π, ὃς ἀοοιῆξ 
᾿σαοτιοάο 14 (ονεπάα υζ ἴῃ νευπγε5 ἐγαηβίου Αγ πγ, ὅς (ΟΥΙΟΏ1. 

δοπῆςετγεπέ. ΤΟ ΔΠῚ νογπΑἸΟ]ΟΓιΠῚ Τονπἀογαπη γαΓΙΟΠοΠΊ, δέ συος 
τποῦο ἰ εχ νι εγίδυ5 1ρῇ5, ΔγΔΠΘΆΓ ΠῚ ποτα, [ογίσαπη οοηβοιμηΐ, 
ῬΓΟΙΧΟ γα ΓΑΙ θοματηριι8 ἴῃ ΠΟῖ5 δα ΡΠ. 1.11. 6.23. 

Γ. 755. Εἵματα τόὔχεσιν πολυδαίδωλα] Ἐοτηδηΐ5 ἕατηεη ἴπ 
ἤαα ἤθη ΠμΠῸ τοῖα ϑεαια ορεγὰ σοηΐοίταβ, (εἀ ἰσεπηδ5 ἢἷὰ δΔὉ 

ἰρῆς 4121 τεϊθχυῇδ, τηοάο ἃ ΡΙΙηϊο γεϊδταπῃ, 1. 6. ας. 17. 

ΨΥ. γ6. Εἰσδόμδρα χεοίη 1 Οοἴοτε [ΟἹ]. ραγεῖπι δἰ δείςεηίε, (Π ἄς 

βαϊηγδιτθιις ἱδηζαπι ςοιογίθι5, ποη τἰπόξαγα εἴιᾶπη Ἰηξεζε!5, Ἰοααα- 

τιγ ρατίπι [πΐοο, ἔειι Πανείςοηξε, ααεηλ ΟΥϑοὶ μώλιγον νοσδηζ, ἃ 

μᾶλον »ιαίηνι, ΄υοά παῖ χαχ ἄλτη πγδξθγᾷ Ε0 οοΪογε ἸΠΠοΙΑΠίΩΓ : 

ὃς ρίιγος αυϊάοπι Ποι45 ἄνϑη ἔχειν μηλίζον τα ρα πὶ ποῖδξ Όο- 

"ςουτάες. Ροεῖίοο δυΐοπι ππογὸ [υ 1 Ῥιοηγ 1115, ὅτιπῚ {ΕγΊςΙ οοἴογες 

Ἰβοτγιτη οοἱογίδυς οοπίειξ, Ἂς ἢ οχ Βουῖθιι τρῆς πογεῖ, ὅς πγδίεγιαπι 

Ἰάτη οοΐογε ταίογγεξ, ; ἵ 
Ὗ. 7:7. {χέ κεν ἔργον ἀρφχνάων ξείστιεν 1 Βείρεζζα [(1]. ἐεημ:- 

ΠΕλεἴ5, ηάς Γασπλῖπαβ τη δι5. ν ΘΙ θι15 τγβὨΠΠσΕΓΕ ΡΙπῖις5 «ἢπνπηαδῖ, 

γεῆε 4ς Ἰρῇις ρολμοεπεες νοσαῖ δεηρσα, ἘΡΙΠΕ. 115. ἐσ απε οὔ εγ.- 

ἐ ἀγὸ βοΙ1μ6 ΟΟΥ̓ΡΟΥΙ 7:47 ϑοβῖγο ἃ ϑοίίηο ἀϊομηίαν, ΟἍρ. 53. 

Ψ, ΖΞ δες 

Ὶ 



188 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΆΙΓ5. ᾿ 
Ὕ. 758. ἼΑλλοι ἢ) Ξκύϑαι ] [ῃπυϊέαγ ἢϊς ἃ Ὀιοηγῆο, τ ὃς ΠΝ β 

Ρἰευχιιθ, ϑὅεγεβ ᾿ρίοβ δου !5 ΔΠΠΠΊΘΓΑΙῚ, ΠΟδέ Ῥ(ΟΙ ΠΊδοι5 ϑεγισαπη ἢ 
ἃ δογίῃι4 ἀππιηριδέ. 288 

ἐπήτειμοι 1 Π6ΉΠ, σοηξογεῖ ς Μείδρῃουῖσα ἠϊόϊίο, πὲ εηϊπη λ 
206}. δὴ, ἃ ἥτειον {ἀρηορι, υξ Πρηϊῆοςί πο τηΐπιι5 ἄἀἄεξηίος ὃς πιὰ ἃ 
πηοῖοίος {ιιατη [1Οἴ4 Ἰη ἔε[, {ιῶρ ἀγόξε σοη ἘΠΡαγῚ (οἰ εηΐ. ᾿ 

Ὑ. 759. ᾿Εαὐπὲς 1 ἘΧίγετηλπλ ΑΠᾶ: ἔμπης σορηϊξα᾽ ραγίεπα γεῦὶ 
{π5 Βογεαπι ὅδ. γέ δ ΠἸνιη, πα ΒΟΓΘΑΙΙΟΓΟΠῚ ἸΠΟΟσηϊΔ ΠῚ ἔδυ ᾿ 
ΓᾺΠῚ ΜΕ ΠΕΠΊΘΠΓΙ ἔΠΊΡΟΥΘ ΓΊΡΕΓΕ 6Χ Π15 4135 ῬΓΟΧΙΠΊΕ ἐδα ηΐον 106 Ι 
σδέαγ, ᾿ 

Ψ, 7τ6ιτ. πδεὶ Κααστω κύμα 1 Ηΐης σοηδέ Ποπγπατη γερίοπεϑ 
οΟἵἴἤπε5 4185 τποάο ἀείογιρίεγας, ἃ χαΐδιι5 εἰς δεγίοα τρίᾳ, ἃ Οαίρίο 
ΤΏΔΕ ΠΟη ἰοηρε τειηοίδϑ ΟΡ ΠΑ ΠΠΊ. . 

Ν. γό. Φρῴζεο δ᾽ ἐκ Κύλχων 1 Ῥεγαίξο Οδῇρι! πηδυῖς Ῥεοεῖρίο,. 
ἃς τεριοηπηη τη66 δᾷ Οτέσι 74 σεηξ πὴ ἀείοερέίοηθ, σὰ Ροπέαμη, 
ἘΠΙΧΙΠΌΠῚ [4π| γονεγεξαν, ὃς δο ΟΥΙἐΠέΑ]1 6] 15 ἰαέογε πὐδκήζησιν τον 
ἀογάϊεης οἴγοα Οοἱοπιάξπ,, Ὁ] ἀεπεγαξ νεγί. ό8ο. Ροπέϊσας σϑηΐες 
1πάε υἵχις δὰ Βοίρογιπι ΤἼὭγδοιαπὶ (8 ἐπα μηθεγδέαγαμα Ῥγοπηϊτεῖε 

Ν. γόᾳ. Χϑκὶς} Βερίαποιϊα τὰ απ ΟΠαϊςεάοη υτὸς, νἱἀδ 
γεγί. 893. ας φυϊάσπι ΒιΈΠγηαΣ ραῦς Παδιέδ. ὺ 

Υ. γός. Βυζηρές τοῖ πσρῶτα 1 ῬΙεγαί]ιΒ εχ θαυ. 15. σοηΈθ15 
Ῥοπέιπι Οἀρρβάοοιαπι ᾿Ἱποο εητδα9; πος ὅς ῬΓΟΧΙΠΊΟ νου ΠοπΊ Πᾶς 
{15, ἢς δηππγεγδέ Υ δἰεγιαϑ ΕἸδσοι5 ΑΥΡΌη. Ἰ. 5- 

ἹΜοΠγηέορὶ, τος ξὅ [ξαὐμἰῖς Μαογοηδς αὖ «ες, 
Βγπογε7μο ὑάσε, ΡῥΤίγγσχηθ ἃ μπορεῖ ἀξία 
{ τέογα. "" 

Τηΐες Ὑπεγπιοδοηέεπγ ἤπνιπ ὅς Οεγα(ππέθη τιτϑοιη ῬΠαγηδοίαΣ ἢ 
νἰοιπαι ποι παπίαγ ἃ Ρ[Ιηΐο 1. 6. ς. 4. ΘΟ φημ ος Οοηποέαγηρι, ΟΡβαίγε 
ὑπερι, ορρέάμηι (ΟΕ γΟΥΉ15. σεπὲος Τιθαγθηὶ, ΜΜΟ[] 711, γιοἱῖς βσηάης 
ἐδ: ΘΟΥΡΟΥΩ͂ : 1τηΐεῦ Οεγαίεηέεπ γειῸ 3. Τγαρεζιπίεπι σο,εες Β6-:ἢ 

σβῆγος, ΒηχοΥῖ, βπημθη Μείας, σοης ἸΜαογσπος. ἘΠ ἀε Πέα φυάεπα 
διάταπι σεπειπι [4ξ15 ᾿πΐεν τρία πα ὅς Ῥιοηυ πατ σοηνεηϊζ, { ΠΙΠ ἢ 
φαοά Μαογοηΐδθιις ῬΙΙηἴπ5 Πέμππη ππαρὶς ΟΥὐεηξαίει υδηΊ σοδίεγια 
«ἴθυαέ, ουτὴ ὈΙΟηΥ ἤτ5 δηΐα μος ΒΥΖεγᾶς ὃς Βεοίῖγας ποιηϊηθι) ἢ 
Πηραας ογόϊπε τεϊγορσγαάο δρα Ρ]ΙΠἱΠῈ ρεισεηίεαβ : Ῥ]Ώ15 ΘΠΠΠ 
αὐ Οσοαῇι δα Οτίαπι, ὈιοηΥ πα 5 γοιὸ δ Οτέα δὰ Οσσαίαπη 645 ησ ἢ 
πηεγαῖ, ΝΠ πὶ πυϊάξηγ εχ ἢϊ5 σθητθιι5 πομηϊηδξ Ῥεοίοπηδειι5, ἤνε 
αιαοά οδίομτος ὃς Ἰρῃοῦ δες Ππουιηξ, ἤνε φαοά ἱρῆὰ5 δίαζε ποπηηδη 
{πὰ οδίο! εἴ Πιεεῖηξ : δέγαθο ἐπῖτα 1. 12. ( αὶ φυσι τρία π ΠΠαΠῊ 
Βεοανρπη ἀπέ ῬΠΠγΓΠΠῚ τηβητοπεπι ἕδος ) ΒυΖεγαπΊ, Μαογοησπηηῖ 
ὃς Πα θὰ πὶ ποπληᾶ νείατα ππΠς, πεηῈδ ΤΡ Πι15 φνο (α(15 τι 1 λδ, 
Ἰηάιςαΐ, (εὰ Μαοιοπες ϑδηηοβ ροίζεα νοσλΐος ( 4 41Π|ν15 ΘαπηΟ 5 ἃ ἢ 
Μαοιοηίδθιι5 ἀϊνεγίοϑβ ἔλοιαπέ ΧΟΠορΠποη ὅς Δυγίαπι,  ΟΠαΙνθε5 νοῦθὴ 

Ομαϊάχος : Τῆς ὃ Τρᾳπεζονθ- ὑσέρκειν τω χὺ τὴς Φαρνακίας Τι 
ξαρίωοι ἦ, χἡὸ Χληδεᾶοι, κἡ Ξάννοι᾽ ὃς φεότερον ὠμάλεν Μάκρωγαξ, 
δΉΡΟΥ Ὑγαβεχηπηξελη Ὅεγῦ Ὁ. ΡΒ αγηαοῖαρη βο 1: {πηὲ ΤΙφαγοη, δῷ 
Οῤαία ει, ξ9 84ηρῖ, 7125 ΡΥ ΜΜΔογομος ϑοοπγ Μη. με} Ὁ ἀι 
Ε" ἐρ 

᾿ 
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ερίοοιηεῖῖ5, (ει! δερίεπηραρδηῖβ, ὃς Μοίγησεοιϑ Ἰοαιιίις, 5.γ- 
᾿Πεη πιόπϊζεπη, υὖι ΜοίοΠιςΙ5 ὃς Ῥαγγδάγδο οοη)πηρίξζιν, ᾿ποοίθηξι. 
115, τΊΟΧ (ὩΡἸΠηρΊΈ, ᾿Εκδηδν]ο ") τάτων τινὲς δ Βαρξάρων κἢ Βύ- 

Ζηρες᾽ οἱ ἢ νῦν Χληδαιοι, Χώλυζες τὸ παλαιὸν ὠγομάζογἼο. χαθ᾽ ὃς 
μάλιςω ἡ Φαργακία ἵδρυ)" Φμλά αν» Ὅεγο εχ ῥαγϑαγὶς ρηοο Βγχε- 
ὃς αἰἸημαηάο τοοαὲὲ {μπὲ ς 4μὶ ἀμεεηι 745: Οβαία.61 αἰομηεην, 
ῥαίγῥες οἱἠγὲ πο Ή ΗΑ: [15, μχες πος ῥΥαοίρμε Ρβαγηάρίᾳ 

71:4 6.7. 

; Υ. γ66. οἱ μδοσύμας ἔχασι Διερξᾳτέος ] Ῥεγιρηγαῇς ἡ) Μοσυω- 
δίκων, 61] τοὺς “Εγγακωμότως δεριογηραν 4η15 Ἰαπέ!, λὰξ ἐογιιηη 
Ῥαγβ {ππηΐ, εχ δίγαθοηϊβ (ξηΐοηΐα, ϑογἀπῆς πηοηξῖς5 (4αϊ Ριοϊεπισο 
ϑοογ1Π0|5 εἰς ) ΜοίοῃΙοῖς σοη]πη 1 γπ|ρὰ τεπεηΐεβ, ὅς ἴῃ δθοσγίθις 
Δ [ὈΓΓΙΟΠ15 Πρηδ15 ἀεσεηΐε5, ἱπάδ νεγο ἀεἢ]δηΐο5 νἱαίογοβ δά γι 
1011, εἴτε ϑίγαθοπα Ὁ. 12. ἈΕΙΙ ιο5 εουιιπι ποτε ἀείουσι: Μεΐα 
0. τ. σὰρ. 2ο. Μο[ηαοἱ ἐηυγος ἰΐργιθας {ἡϑϑη;, Ἠο τς σΟΥβηΣ 07: 
716 ῥοΥΠ071471Σ. ῥγοβαΐμίο Ὁοίομη!μγ, ΡΥ ον (ζμ6 σοησμγηδμη!. Ἠος 
σογ ρίας ΜΜογητορος νοολΐ ὙΨΆΙοτ5 Εἴλοσιις, ΜΜο[»ος Ῥ]Ιηΐας, 
Ἰοςῖς {πργὰ οἹζδί!5. 

Υ. γό7. πυλύῤῥίωες Τιξαρίωοὶ 1 Τίναγοηος ἴο5, ΠυουαπΊ πο- 
ΤΏΘη ϑίγαθοηι!ϑ δίαϊε ποη θχοϊονογαΐ, πολύρῥίωμας γοσδΐῖ, 414{] ουΐ- 
ὅμε αὐμηάκηξες, ἃ πολὺς γημίεις, ὃς ῥίαδ, μεν Αρβδτθῆη ῥτὸ εἰρίως 
4ση15, ( α]}5 ΟὈΠ] ἃ ϑυποορεη ραιᾶ τδηταπι ἴῃ αΐα Ππηξ, ἐργὸς, 
εἰρνὶ, Φ᾽ο. Ῥγοὸ ὠρίκῶθ-, ἀρίῶ ) ἀηάε Ἱπποϊξοῦ εὸς τογγδιη 416 Π 615 
Ῥεοοτιῦι15 ἀρίαπη, ΠΕα116 ἴαπη αἤρεγαπη ὃς πιοηζοίμηι ἔεηη{{ αιιδᾶπι 
ΟΠΑΙγῦε5 ἁιΐ ὈλγθαΓ1 1{Π1 πηοπίοοία πτούο πηεπηογαῖὶ ᾿πἰεάδγπηζ. 
Ἐτος5 αἰΠ4επὶ ὅς ΟΠ Αγ ε5 σοηπησαπξ ἀπόξζογεβ ; ὃς ΟΠ 65, σὸς 
ΟΠια! ἄχος γοσδξ, Ἰπχΐᾳ ῬΠαγηδοίδιη, ΤΊθαγεηος Ἱπίεν ἤδης ὃς Ἐτγα- 
ῬεΖιιηΐοπι Πτζυ1 δίγαθο ; ῬΠΠΙ5 γετο Πα ΔΙ απδπῖο πηαρὶς Οὐοῖ- 
ἀδης4}1 αἱΓΑ 416 σεηέεπι ἰοσαῖ : (εἀ δίγαθοηι, οα]5 ραΐγια Απηα- 
Πὰ ἢϊ5 Ἰοςῖβ νίοίηα, Πάδθς ργὰ οδίδγιβ ἢϊς παρεπάα. Ὧς ἢϊ5 Μεῖλ, 
1 1. ο. 20. Τίφαγοηὶ Οραίγῥας αείίησιοι, χμογηρι ἐμ τ ἰψαφας 
7|72)12)11722} δογπγη οὗΐ. 

Ν. γόϑ8. Τοῖς σ᾽ ἔπι, χἡὸ Χάλυζες  ΗοΞς ἱπέες ὙΠεγποάοπίεπι 
Παυνιππὶ ὅς ῬΠῃαγησοίατη ἰοσαζ ῬΠΠΙα5; ρτορα Ῥἢαγηδοίδπη ϑέγαθο, 
6] Ὁ Ἡοπίετο ἴλλυξα;, πο νεῖὸ ἐεπίροτε Χϑυδδίος, ἀἰόξοβ γε - 
{εγί, αὐ (Πα! σις τη ΒΑΌΥ]ΟηΙα ὁμώνυμοι ξαστίηῖ : σὰ ἀε ποηγίπηα 
ῬαΠΙ5 ραΐγας {25 νἱοιηαΡ σοη γα ίσογα πο [σεΐ, φαδηΠαλι 11] 
δα]}15 ΠΟΙΠΊΠΙ5. ΠῸΠ ΘΠ Πουηΐ. ΟΠ ΌΙο5. ροΐία5. νεὶ μα άος, 
αἰόζος ΕἸ ΑΓ 115 γι γαῖαν. [Ιηΐεν Ηδγη ὃς ΤΠεγηοαοπίεπι ἢὰ- 
Ὑἱος, Πέα π|1115 ΟςοΙἀδηΐαϊ!, δογαπι [δάος {λίπ Μοῖΐδ. 
᾿ Ν᾿ γόο. μογεοῦ δεοχηκοτες ἔργω σιοήρ4] Ἐειτο [λθγιοαηάο (φιιοά 
ἢς ἃ ὈΙοηΥ ΠΟ τηάϊσαῖαν ) ΟΠ ΔΙγ 65 πηαχίπηε ἱποίάγιεγε : ὃς οαπὶ 
Ὀρίπηιπὶ εἴξέ ΟΠαἰ γι (δγγιη, μίηπο [ευτι ΠῚ ραγΡΑ ΠΠΠΠΊ11ΠΊ, 
αμοΐ 16 δςῖες ἐεηρογδηἦδς ἀο Ἰτυαΐαγ, (ππάς (γαοίς σομώμα, [18- 
Τ15 νεῖο μοάϊς σοΐογο ἀϊοιταγ,) Οῥαίγδς Τιλίίη!5 νοσλίαγ. Η!5 ργὶ- 
ΣΏδΠῚ [ΕἸΣῚ ΓΑ ὈγΙσαηϊ ᾿ηνεπ οηςπὴ {ΓΙ δ1: Αὐγαπαϑ ; ΘᾺ] δίιληη τις 
Ῥυϊλίιν Μαΐου ΕἸασοι5 ΑΓροηδιζ, ἱ, 5. Ἢ 

: 7. 

τὸς 

ι ὃ9 



190 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΓΠΙ, 5. 
Ῥεγυῖστί φμάϊεην ΟΡ αἰ νδευν ἰαδον: αὐηια Καείσ 4ῊΣ 
Βηγίσοί,, Ογαάζυο, ἐπὶ, (ρηαὲ 1{|4 ογοαευτς 
Ργύγμα τραϑῖς ῥοὶἰΐ ἐογγας ογμάίο ἐς 12 ΟἸγΉ6ς : 
ΝΑΊ βΥΥμ5 ΣΡΉΟΓΙ ΖΗ471 ἄηγά οὑτ4 ἔογγὲ 
Ἐγμεγθμξ, δ» ο(7μ6 ἀαγθηξ, οὐ] ΦΡΥ(Ω͂ [716 ΑΥΤΩΙΣ 

τς Ἐγγαύαηρ, Ἰγάζηο ζηορος, ξὃ (ὁσῃῖς ΕΥ̓ΖΉ7,7:. ν. 
Ἧϊς ὃς Απηπηδπῃ5, ]. 22. ὅς 411] σοηίεηίππης. δεά ΤῊΡΕΪΟΔΙΠΠ 
ξευγαπι ργίπλο ουάμε (λογ Πίεγας ἀοσοηΐ, απ6πῚ ΝΈΟΙ πογηϊῃ 
οὐἱαπι, φποά ποηη}}}}} “ταξααπέ, {4{15 νεγἤτ1ε εἰς, ᾿ρίο πογηΐῃ 
ποη δοϊήεπίε. ᾿- 

Ψ. 77:1. Τὸς ἢ μέτ᾽, ᾿Ασσυείης πρόχυσις χβονὸς  Αδίαγάμστη ν 
ἄεγ: ροῆτε χυοὰ Αἰγγῖος Ἰαχία Του πιοσοηζεπὶ Πανῖαπι {ξαΐας 
Ὁιοηγἤι5, Αἰγγῖ εηϊι ΡιΟρτῖα ἀϊξξα, ἸΏςΟΙ 5 Αξαγία γοοδίᾳ, ( οὗ 
{8 ρετ5 Αὐἀϊαθεπε) ῥγι πα Ἰηῆρηὶ Μοηδιοπία ἃ ΝΊΠΟ Πιπάλέα, ὃ 
ἢτδε ΝΊπο αὖ εοάεπι σοπάϊίᾳ, ΠΟΌ1Π15, Ὁἱγὰ ΤΊρτίη Πανταγη ἢ εἰξ 
Αὐπιεηϊα πιᾶσπα,, Μείοροξαπγία, διιπαηα, ὃς Μεάϊα οἰηξξα, πὲς 
Ῥιοϊεισιδοο τεγπη!ηδίαγ, [Ὁ 6. σλΡ. 1. ἘΔ “00 )7Υγ14 ἀϊζζα εἰς «Ὁ ΔΙ ΠΣ 
ϑογηϊ ἢΠο, ἀε φιο (σεπεί. σὰρ. 10. νεγί. 22. 5864. σι πΊ ΑΠΎΓΙ [π᾿ 
Ῥεγατη {πππὶ Ιοηρα ἰΔέεσιε ργορασαγτίηξ, ἢϊης εἰείζιπη αὐ σεηξ 
ῬΙατίμηα; Αὔγγιο ΠΡ ΓΟ Οἱτπ {ἀξ ᾿Ασσυείο; ὅς ῥεῖ Δρῃφτεῆ 
Ξύειοι ὃς Ξύρφι, (ὐταοῖὶς ἀϊόζα Γπεπηΐ. [τ Ηεγοάοίμς, ὅς εὐ 
{ξαιιαζι5. Τα τπππ5 ΠΡ. 1. Α{Π0Υ11, Ζηΐ ροοα 8 γγ1 ἀξ. ΟΟὐδῆ 
ἴλΐς οἱπῚ Ῥαίμπεγιζ συ γα ποπΊθῃ (εἰζαίγ Μεῖὰ Π. 1. ΟΡ. 11. δ.γΔᾺ 
δ σαΐο ἀϊοίειγ, ξ5 Μείοροΐαν»ηα, ξ5. ᾿αηιαίοοηο, 5. Δ άἀταϑεηδ. 
ξ5 Βαῤγίο»ἶα, ξὅ “μάσα, ξ5᾽ δορβθηθ. Ἰτθο ὃς Ὁαρρδάοοία {Ὁ 
ΠΟΠΊΉΩΣ σΎ{155 ἰλίε {ππτρία᾽ σοιηργομεηάτζαν, ὃς αἰ ἩΙΟΠ]5 σα ὦ 
Τιομοοίγτα νοσαΐα, (υοά οἀπαϊάιοτεβ ἔπϑγπε ὮΙ ΘΥΓῚ ΠΔΠῚ ϑυγῖ 
εχίγα Τδατι) τες δίγαθοπε, Πδ. 16. Δοκεῖ 5); τὸ δ Σύρων ὅνὸ 
μα διατείναι ὑπὸ τὴς Βαζυλωγία; μέχρι Τῷ Ἰοσικὲ κόλχε, ἐπὶ 
3 τότε μέχοι τᾷ Ἐὐξείνε τὸ παλαμύν᾽ οἱ γὲν Και πειοδχες ἀμφότε 
69ι5 οἵτε τοὺς τῷ Τανρῳ κγἡ οἱ φοὸς πιὸ Πόῳ, μέχοι νὧν Λάνκό: 
συφφι κδηδν.) Κ]άρεμγ ϑγγογηηι ΠΟΘ ἃ βαθγιολῖα «ἀ 1]|ομῆ 
Πηιρῃ, τηᾶξ Ὅεγο μίγη «ἡ Ροηξιηι Ἐμχήημε οἰτηι ἐχιθηζει ΜῈ 
22: Οαῤῥαάοσος φηΐϊάρηι μέγῖχπε, ταηὶ φηΐ αὐ ὙΛΗΥΜΗΣ ΦΗΛΉ 
41 «ἡ Ῥομίμηι ἀἸσηρεην, οεταγωππηῆι ΒΟ ΘΠ ΥἹ ἀρρο μεηγ. ϑΈ 
(χπι8 ἕαπηεη Γεποοίγτια ἀϊόξα Οαρραάοοϊα ταπῖαπι ραγς (ΘΑ ΔΕ 
οοηδηϊ5, τξ ἃ ῬίοΙεπιδο, 110. 5. Παρ. 6. ὃς [1Π|5 ᾿πηστΐαν, {1{{π 4] 
ἄεπὶ ροίζεα οδέπαϊς αὐ ᾿πῖος Αὔγτγίος ὃζ ὅυγὸς ἀἰπτηίξο Πεγεῖ 
Οτζοῖς ( φαϊθι5 απ ]Π]αγῖις ποπίθη Ξύρων, αἴ Βαγθαγ5 ᾿Δοσυδίων 
τεῖϊε Ηεγοάοίο, Ξυρων ποπΊεη 115 ργοργαπὴ ἔδοϊθητιθι5 4Ε] 1Ρ1195 ὃ 
Μεάϊζεγγοηθο τηαγὶ νἹοϊπίογεβ οἱ ἘπρὨγαϊεη ἤπνπιη, 401 σα! επὶ ! 
Ἰηΐεγ ς “γαγηὶ ἀἸ(Ἐ1, τεἴζο ϑιγαῦοηθ, σαπΊ που τη ΑΠΥΡΙΟΓΉΠΙς 
ΠΟΠΊΘΩ ἴῃ ργοργία (δα πγάπεγεῖ, γαγῖπ5 αἰαγραζαπα 1] ἄς τρῇς Αἰρο, 
(γγῖα Ῥγόργῖε ἀϊόξα ἴῃς 5. δε δα πουηΐηα ργομηο8 Οἰτπι αἱῸΣ ΕἸ 
Ῥαΐ {ὩΠΠ{ἀό, ὅς ϑυγογαπη ἱγηρογίαπη δ μη τοῦς 5 φαιθαίάαπη ἀϊέξαπι, ; 
υοά ἃ Νῖπο ξππάμίιηγ εἰς, ὃ. σογπηπηθηϊζοῦ Αἰγεῖππι ἀἰοΙταΓ, ἴεη. 
ὅϊαζαγ δέγαο, (αὶ ὃς τρίδ) 115 ηοπηιθιις πα Πππξζε ἀζεης γεΐεγαπα,,, 

τηοζο, 

᾿ 



ΜΆ 
ἡ ἄρας 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ5. 
ποῦς, ΑΠγγίαπι ἃ Ῥεγῇής ἐμ δαῇαπα Ἡπμε νὰ ἰτὴν ἤημπ ὃς 
Ερυριίμπι ρεΐαριις ργοίεπαϊε, ἧς ἐν μέρει (Ἰπφαϊέ χἡ ἡ ᾿Ασνυρία 
τῷ ἐν ἡφῇ ἡ Νὴν Ὁ, χὴ οἱ ἰδύως ὑπὸ δ γὸν λεχόμϑρμοι Σύφρι, ὃς “ξλξιπι Δ61Ὲ αιο!ἀλπὴ ϑ γογιπι ποπηεῃ δὰ ΕῸΧΙΠυπη πᾶτε ργοάιι- 

ἜΕΓΟ. 810 ΟἿΠῚ ϑγγῖα, ἔξει ΑΥἴγγια, [λές {ππηρία, Οδρρφάοοίδηγ σοῃη- 
Ῥιεπεπάλί, ὃς Ογαοῖ ϑγγος Ὁοοθηι Ζμος Ῥόγ(6 Οαρρφάοοα:, Ἠετο- 
ἀοίο εἤξ, ( Κασιπαοδχῳ, ᾿πφαϊί, ὃς ἡμέϊς Σιυεῖες κϑηξομᾶν, αἴαας 
4101. οἱ Ξυύΐφρι ὑπὸ ἸΠορσὼν χαλὲν ὃ Και παδόχοα) Ὀ]ΟΠΥ 9 δε- 
Ἰεγαἰς ΑΠΎΓΙΔΣ ΠοπΊεη ΡθουΑγῖξον. αὐαγρας ργο Οαρραδοοῖα Ραγΐε 
Ἱχία [τίη ὃς ΤΠεγμοάοπίεπη ἤμινίοβ, ημας 8Π|5 Πτιοϊς ΙΓ διζοίγτια, 

ΠΌΙ Λαόύκοσύρων ἀξιῶν ἃ Ῥίοϊεπτασο ποπηϊπαΐαγ, ὈιοηΥἤο δζϊδηη 
οοπίεηε ΨΑἰενίτις ΕἸασοι5, Αγροη 1. 5. 411 ἴῃ ΑΠγνία ΘΙΠΟΡΕη ςοη- 
ἀπε, Ἰῃ νορῆθι15 τηοΧ οἰξαπα 5 ἴῃ γεγί. 775. ὥς ΔΡο ]οηϊα 5 {αὶ 
Ὁρραἠοοίαπη ᾿Αοσυεζίω νοσαί, 1. 2. 
 Πρόχυσις χβογὸς [ογτΔΠΠ8 Π1Π1] Αἰτἃ 4. ΔΠῚ φροξολίυ)δ, ξοΥΥ 6 {0}. 
ῬΥΟ71726711147)} 74 171. Ἠϊάγθ ῥγοΐοηάιεηγ, ἢϊς ποίδζ, τξ ἢος ἴῃ 
{ε]]Πρεηάτιπι πὲ ἀς ργοπηοηΐογιο 110 ψφιοά Λῴνκοσύρων ἐϊκὼν Ῥίο- 
ΘΠΊ2ΡΟ γορδίτι. ΙΏΠῈ]1 (λπιθη ροίείς, φυοά (δηξῖ Ετπηταίῃπι5, 11- 

τα πῇ ΑΠγγῖα ἕεγτας ργοπηϊηεηξίδῃν, ἄς απὰ ἔς {εγηλο, εχ {πιὸ ἃ 
- Ἱπεγηιοσοηίε ὃς [γἰάθ, δα [τάς ὃς Ηδὶγ βυνίας ἀρρείϊο ἔλέζατα : 
δέ φεύχυσις Ἰάειη ναϊδαΐ χιοά πρό χῶσις, πςαξ ΠΕ σγρέμπι (ργαοίριο 
Ῥάγίειη 1141 4ιι4π| Πεἰξα ηοιηϊηαγιηῖ ) ἀοπιαι ΝΣ ΠπλΠῈ ἐγαῆθῃ.. 
τ5 νεΐεγεβ γοσαγιηΐ, 
᾿ Ψ΄. 773. ἐπ᾽ ἔρείΘ- ᾿Αρμίμίοιο 1 Α 5.4 Πξ, ἔξει ϑοογάϊίςο Ατ- 
ΠΊΕΠΙΔΣ ΠΠΙΠΟΙῚΒ ΠηοΠίσ, 

᾿ Ν. 774. ἐγυαλι Θῥμώδων  ΤΠειΠιοάοηέεπΊ, ἐνυάλιον, ΜΜάγ- 
ἢμ771, νοσΑῖ, Ῥγορίον θΕΠΠΙσοίᾷς Απηαζοπεβ, Ματίς (Ὁ θοϊεμα Βαδ- 
Δ, ΟΪΙΠῚ 67.158, ὩΣ νρο ογεάϊειιη) εἰς, ἀσσοίλβ, απάς ἃς 1ρίε Ματ- 
Ὶ ἔδσεν Παϊσεδαταν : Νλϊεγ. Εἰας. 1. ς. 

δαύάσηε ΤΡΕΥΉ1Ο 4021 γιοάϊο [αἰ6 γημγΎΗγ 4 Ὁοἰ υθΊ:ς, 
᾿ς Ογαάῖοο [4τεγ, ξ9 (ῥοἰτις 41:1 ΠΠηρημς φρρης. 
᾿ Ψ. γ75. Ὅς πῇ οἰλωομλμίω ᾿Ασωπίσα «έκ7ο Ξινώπίω 1 Ῥτο 

εϑέχετο, ἈὈ]εΩϊο διρηηεηῖο, πὶ δέγετο, ἀεϊηάε Ρεγ ϑύποορεη «έκτο, 
Ἰἐαπξηζε ἔθη] τ ΡΟΙ]ληΐα τι δἰ ριγαία Πίεγα χ ἴῃ Γαπαεπη πγαΐε.-. 

ἕατ, αιιοα τΘηπ165 (ἘπΊρεῦ ργδοεάδης τεηιιε5, αἰριγαΐᾶς αὐριγαίαβ. ϑεά 
ἀοῦ δὰ δίπορθη δέζηςξ, [θα Ϊδπι Ηὶς τοίενε Ῥιοηγίτι5, 4114 ϑἰπο- 
Ῥεῆ ΝΥΠΊρἤδηι [ὉΠΠῸ ἱπουϊξαγ, ΑΙΌΡΙ ἤαν! ΠΙατη, εἸαίψαθ ληηογο 
Ὁ ΕΠΠη ἴον ἘΠῚ 1|18Π ἃ ραΐγια θάμ ΧΗ τη Ῥοπίίοδπι τερίοπεπη 1χ- 
[ἃ ΤΠεγπιοάοπέειι Βανι), δχιις 40 δα ϑίπορεη Ὀγθε ΠῚ ἀεποπη- 
ΠλΐλΠ] {[ΠΠῈ, ῬΟΠΕΙσΑριιτι πγδίαπα οἰδυ ΗΠ Ίπλαπα, (είτε δίγαθοπε, ὥς 
ΜΠΕΠεΙἀλεῖ5 γερίαγη. ΠῚ δίπορεη ὅκ ἃ Ἰονς, 8. δῷ Αροΐϊπης, ὃς ΗδΙγ 
ΠΌΝΟ φαὐαγηαίαπη ἔπ ἔεγιηξ, (88 ογηποο εἰμ 8 : 7ονϑηη δ ΪΠΊ, 
ΡῈ σοποι δ᾽ Ει15 ροτΙεπήϊ, ργοπγΠης ἰς φοϊοαυϊά ροβ]αῆξε εἰ (δ. 

᾿ΤὨΓΆΠῚ ; ΘΔΠῚ ΨΕΓῸ ρογρεξιιαπΊ νἱγρίηϊζαί εἴτι ροίτυαῆξ : Ηος ἵππιι- 
κ γαϊονγτας ΕἸασοιι5,1]. ς. 
ο΄ Ἵ[ υῖο: οορηρίοχα {ηη: [ αὲ ορίν!α δζμορε, 
᾿ Ἀηηρβαβυῦης, ὀϊαηάοίψο 7ου!Σ πα ἰμίθγαε ἐσηος, 

σοὶ 7-: , “- 

191 



92 
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ΟὈΜΜΕΝΤΆΑΒΚΙΙ 8. ᾿ 
Οαἰτοοίες. Ἰγριιοία ῥγοοῖς ; ἀἰθοοβεῖς αῃ1άΣαὲ ᾿ 

δ) Ἔγαμάο ἀρ περ [οἱμς Ἡαίν:, ηοὸ [οἷμς ρον. 6 
ΝΕείοϊο ἀπάς ἤσο Ρυ]α σοηβέξα ἐπεῦῖξ, Π1ΠΠ χαοα ϑίπορδ σοι, 
(πεῖ ἃ ΜΙοῆΙς ἀεάιξα, Ἰοπος ψεῦο νεΐενες ΜΘ σοηάϊέογοβ ἴῃς 
ΖΕριαῖο γαχία ϑἰογοηεπι, ὉΌΙ Αἰοριι5 εἴς ἤπνπιβ, οἰπγ [δες Πα-ὶ 
διιεῦίπέ, εχ Δέζοα 60 ῥγοίοἘΙ, τηάδ νὲτὸ αὉ Αςῇ 15 ρα Π ΠΟΙ ΟὨ 48 
1π Αἤλπι ἀοδαχενίπε, τοῖα ϑέναθοης 1. 8. μίης ϑίπορε Αἰορὶ ΠΠάς 
Βπρὶ νιάἀεέιν. Αἀ ὙΠεγιηοάοπίθηι νέο αάιέζα Γ1Π8 ἀϊοϊξαν,, 
αιοά ἴῃ Ῥοπέίσαμη Γορίοποπη, 1η 44 ὙΠειτηοάοῃ ἤανα5, οοἱσ- 
πα Πας ἀεξάπόξα {πξιτε : “ιαπΊν!5 πιΑΡῚς σοησταστῃ ππῆξε δὰ Ηδ- 
1γη Πανίμπη, σα] δίπορε νἱοϊπιοι, πος ἀοοομημηοάεῆδ, ἘΔ νεῖο, 
ἃ ἴονε απὸ ΑροΟΙΠης. φγαίδιη ΠΏρετα ροξπεγππῆ, φασα ϑεγαριϑβ (απ 
τεἰαγὶς (πεῖς γΓΌ 15. 1ΠΠπ5 ἄξια, ΠΕΒΠῚ 4Π Τονέπη, 41Π ΟΠιάδηι 1Π- 
τεγργεΐαπξαγ, 401 τΙάοτη οαπὶ ΑΡΟΙΠης παμπγδη εἴτ, 80]. {(1]. νάς 1 
νου. 2.55. Ῥεγρείιδπ γεΓῸ νἹΓΡΊ ΙΓ τδΠΎ ΕἸ σοηοο απ ἑογίας πη- 
Χεγαπί, φιοά {Ἐπιρογ θεγα, πεὺ 4Π|δησ᾽ πῆρεγιο ὀρργεῆα, {πεγίξ, 
εὐπὶ ἔβδιυία τα Πηρεγείῃγ : {Ἐπρεν Ἔηϊπη Πόγέαίε {γθθαΐαν, ἄο- 
πεο ῬΠαγηδοῖ Ροπίϊοο ΓΕΡῚ ἑφπάειῃ σοΠΠπ, είτε ϑίγαθοπε 1. 12. 

Υ. 776. «ἀκηχερμδρίω πειρεναίεσαΊο ] ̓Ακη γευβῥίω Ῥατέ. ργαί. μας, 
ΑὉ ἀν χέω, ρεῦ τ αῈρΠΟλΠΙΟΠἐ ΠῚ Ατεσαπι ργὸ ἡχημδδίων, Τδοαηο ἡ 
ῬΕΓ ϑγιοίεη [η ες πγαΐαΐο. ἸΠαρενοζοσεῖο ΠΕ ἃ ναΐω νεῦθο τη. ΡῸ 
γαίω βαῤήξο, ου)15 Αογ. ὦ τηξαῖῃ5 ἐναοσεήριζωυ ταπέππΊ ἴῃ πα εἰ Σ 
ἢϊς φιξοπη δύξινα σαριξαν, αἴ γαϊδαί ᾿“οοἰοσαυϊε, νεῖ βαδίξαγο ἐδοΐξο, 

Ν. 778. Ἰοανύων 1 ΑΌ ἔχω εἰϊ ἴοω, (πξ 40 ἔπω Ῥοεξϊουτη ἴασω) 
ἴσια ᾿ηἤς ἴφάνω, δ Ἰοανάω͵ ηυοά΄ ΔΠαπαπάο (πὲ ἔχω ὃς ἴορ) Π5- 
ΠΙβολί ξοηεύ., ἈΠ] ΔΏαΟ γεγο σε βίο, ὡπιϑυμτικῶς ἀντέχοιμαι, αξ 
Ἐπ Δίῃπι5 τη ἩοπΊ. ἘΧροηϊΕ. 

Ν.γ78:1. χρυφάλλε χαϑαξὸν λίϑον οὐκί Φ πείχνί] ιοηγ Ππ5, ἄππη, 
ἤσαν Πυ]015 τῖρα5 χρυμώσεας νοσαξ ὈΡῚ ΟΥΥ ΤΑ}1π5 σΟΠΙριεαγ, ἱὰρῈ- 
ἀεπηαας τρίππι σ]δοιεὶ σοπηραγαῖ, ἱπηπεγε νἹ θέαν {ε΄ ἐογιπη ΟρΙΠΙΟ- 
ΠΪ ἔλγεγε, 4αΐ Θ]ΠῚ δχ σίδοις ἤευὶ αι δι γαπίαγ. Κρύςσα Δ αϊάεπη 
ῬΓΙΠΊΔΓΙΟ σ 4016), ΠσΌϊ πολέ, ΠΠᾺΠ χῤύᾳφ φελλύμδμονο ΓΥΖΘΟΥΘ ΠΟΊΟΥδ- 
2 4721: ΕἸ διιΐοπη δριῶνυμον (ύδοὶ ἤθης ἰαριάοπα ἔεσεγο, ποτ δὲ 
Τ ΔΊΩΙ ΟΥῪ (ζ4Πππὶ νοσδηΐ, χιοα δἰιπ Ὲ σαπτθι5 ὃ σίδοια ἰοηδᾶ 
ἰειηρουῖβ πλοῦα ἀπγαΐα ΠΟΥ 115 νἸἀογοίαγ. Ἐδ δαδπη ῬΙ1η1 [ἐπέεηΠ8᾽ 
εἰ, 110. 37. σὯΡ. 2. ἘΝῚ οὐ ΠΑ ]Πὰπὶ ΠεγῚ αἰγηηδί σοί ὉΘΡΟ ΙΘΉΕΙΟΥΘ 
οΟμοΥοέο ἢ ὃκ τοοχ {Ὀδ]πηρίς, ΝΝοῦ αἰτδὲ σου 6 ὙΡΘΥ ΕΗ 2441 τϑὲ 
γη4χέριρ ᾿γδευηιε Ἡ]Όδς ΥἹΟΘΉΐ, σί φοο 46 676 σογ μι 6}, μηδ 
ὃ Ογαοὶ πογηθη ἀράργο ϑεὰ τηευῖῖο, τπεὰ σαϊάθπγ (Ἐπέθηξια, Ρ] 
ὯΠ ἀποῖς [1 ἤρπα ἢὶς ἀείευιε ϑο!πυ5, ΟρΙπίοηι Πις σοηέγα! θη 89 
714721 {1 214 ἔογοι, Ἰηαυϊῖ, ποο Αἰαραμάα ΑΠΠ|4, ποὸ ΟΥΡτης γηίμά 
ῥδης γηαέου 140} ῥγοογξαγοι, χηῖφις γοστορῖδης Ἰηοί ἐκεῖ [Π]77μ5 οα ο᾽ 
6}. Τὴ ΟΠ 15 οπιπὶ Ιοςῖβ ποη [οἱοξ σίαςῖοϑ ἀϊα ἱπίο πὰ ρενίζατο ; ὃς 
Ὧη Τηάϊᾳ ἐτριά ἢ γερο, 1π {πα ογν ΠζΑ! Ππππὶ Ορ ΕΠ ΠῚ παίοὶ ΡΠ Πἰα5 
ἸΡ΄8 αἰιγπγαξ, πῇ σουιιρία Πηΐ Ἔχοπηρίαγια, ἰρίε νιἠθγιξ. Νος πτδδς 
ὯΪ ΠΊΟΠΊΕΠΓΙ εἴ ΤΠ] ν]ἀοπέαν σα ΠῚ5 ΟρΡΡΟΠΙ νὴ" ΠΊΔΡΠΙ5 54 {Π|ᾶτὶ 
Πυ5, ῬΙΠΠΪΔΠΑΠῚ ΟρΡΙῃἱοπε ρτοριρπβῃβ. ΒΡ εγλαας ργοίοζϊο σα 

ἜΣ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙ 5. 193 
ῬΓῸ εα {ξηΐοπέϊα αβονξ Π1Π1] ΔΠπ4 ργοῦφηξ, ηπιᾶτη σαΐουγε ογν ξα]Π]Ππ πὶ 
ποη ἱπαπγαγὶ ; αοά 415 ἔληιι5 {τλιιοί ὃ 8.4 ἢ οαΐογε ποη ἀπιγοῖαν, 
Δῃ ΡΙΟΪΠ46 εχ ρίδοιβ εὐ ἢ 5: ΠῚ}}15 σογές εἰς οὐγίξα !Π! ὅς 4] Πστπὴ 
Ἰαριάνι, ργαο ρα ρεπηΠ]ΑΓΙΠ1, ἐογπγαΐίο, αογαπὶ δά ἱηάἀιγαίῖο- 
ΠΕΠῚ {τΊριι5 Δ] 414 οοηΐειτο ροῦδ πὸπ ποραῦο, οπι σόπίζεΐ Δ411ΔΠῈ 
ἃ Ἴδσοτε ἡ σἰδοίεπη σοιηρίηρσὶ: [δὰ τοῖα ἰουταδίῖο ρυὶπηῖς, τ γο- 
Ὁδηΐ, 4] Εθ15 ἐδ α1 πο ροΐίείζ. Ῥγοθδυ ες εἰς πιαίογίαπι ργο- 
ΧΙΠΊΔΠΊ ΕΠ{8 {ἸσοιΠΔ αθπάλπι ἰαρίἀοἰσοπίοπγ ΟΣ ΠΕΊΠς εἰς χαὶ ἴῃ 
ΔΠῈ15 φα θα απ ΠΡΟ πη {Ὁ ἀοσγείσεης ᾿αριἀθδηγ στα [ἘΔΠ εἱ ἴη- 
ἀιοῖε, ὃς (Ἐπ Ππη 4ι121 τη ἰαριάσηη τγαηίπγαζας. Μαΐογία δὰ 1ΐὰ δά 
ἹπάαΓ Δ ἸΟ ΠΟΤῚ ΠαξαγΑ Ποῦ ἀρία εἰς, ἕξ λἀ σοηποτείίοποιι, (δ πα: 
ἴῃ ΠαπηΙΔο τίεγιτη γοίοἰ νίαν, αἰπιπλοη ὃς ἱ, (πηάδ σοπογοιοηθπι 
ΟΙΠΠΕΠΊ (411, ληαϊοσίςε ἤς ἀϊέξο, ΟὨγαιοῖ τοιθαπηΐ ) δαπχας ρτο- 
ῬτΪΔΠΊ 40 ΡΕΟΙ Παγεπη ΠηρΡΏΪα σοπηπηᾶ Παῦογα νι ἀδηΐαγ, ππάο ἔδη- 
Ὧλ ΠΟ οΥιΠΊ ὅς ΔΓ ΠῚ ΠΑ] τ αἴτι ἸΏ ΡΟΠΊΠ15 ναγθΐας, ΕΒ ΘΟ 
ΨΕΓῸ ῬΓΙΠΟΙΡΑ115 ΘΚ τρία Γουπγα Ἰηζεύηδ ἀουΊ1Ο 1 (αἱ ἀτοϊΙτούξα, λας 
ξοντηλτίνδηγ αλπάλπι νῖπη Ππαδεξ Γογπηδίγιοἱ χη πηας (Ὡου ]τατι ἴῃ δηϊ- 
ΓΉΔΙΡῈ15 ἀπαϊοσαῃ 3 τππᾶδ τ Ρἰληΐα; ὃς δῃϊΠΊΔ]Π|α ΠησῸΪα ργορτγίαπα 
ΤουπδΠ οχίθγμαγη παρεηΐ, τίὰ ΟΥὙ 0411] (ςχαπ σῸ  παίσαπειν, τοῖο 
ῬΙΙΏΙΟ, ὅς 4115 δειημτγδδ ᾿ΘΟΙΠ!Ιἀγπὶ ριτατη ἃ παΐαγα ΟὈΕΙΠοηΐ, 
Ἦος ἃ οαἴογε Δ ἰτίρογα ριονθηίγο πο ροζείζ, [64 αὖ τρί ἔογιμα 
{0 ΠΔΠΕΑ11 ΔηΪΠγαΣ Δῃαϊοσα : [ΟΥ̓Δ δγιγι, αἴ νεγα Ζαθαγο 4, 0.2. 
ἦς πηδξ. ῬΓΙΠ11 σᾶρ. 9. σεγέαηι ἀ4: σμ ΖΗ ΟΟΥ̓ΡΟΥῚ Ὀ1ασῊ1 ἐπ 1716))1 
δ ἤσμγαρι. Νε πάρ) γα πα Ιοέξογί νἹἀοαηΐασ, αια δὰ ἜΧρ!Π σλη- 
(ἴδιιλ ΟἸΠΉΠΠΠ7 ΘΘΠΊΠΊΑΓΙΠῚ ΠαξΌΓΑΠῚ ῬΕΓΓΠΘΠΐ, ΠΙΠΔΓΉΠῚ ἕαπὶ ἢ - 
ηυεης Δρα ἃ φιέζογοπι πο γα πὶ πλεπῖιο εἰζ. 

ΥΝ. γ82. χἡ ὑσωτόφοσαν Ἰασσιν.} Τ)6 Ἰαΐρ! ἄς δἰιχυ4 ἀϊίξαηι 1ῃ 
νει. 724. 5ε4 φιοΐ δὰ ελπὶ [ρϑοίεπι ατέηςξ σὰς ἢϊο σα τόξεσει γο- 
Δαν, ΡυΙπτὰ ἱγοηΐς ἢτο ἀϊόξα νιάθυ ΡΟ ΠΣ αποά ἀ4ὰπ τηἰζαγ ρε]- 
Ἰυοιάα Πε, τὸ εα ἔρθοῖες τες Π σαΐαγ σΖαλτη Ογῶοὶ χρυςὀνγώση, Ρ]1- 
Π1Π5 ΟΥΥ 4110 Ππη]ειιι νοσαΐ : δίηιις μας φυϊάδηη [ςπτρητια ἀοιε- 
᾿ΠπηΟ ϑα]πτλῆΠο ρἰαοοῖ. ῬΊΠΙ ἕαπηοη ἰθύτ1ο0 της πγοντξ τξ ἀϊνογίιπι 
[ΘῃΕ ΓΕ ΠῚ : 15 ΘΠΙΠΊ, [1..37. σάρ. 8, ἀ6 γαγῖ5 [αὔριἀἰϊς σοπευῖθας [ο- 
Πσεης, οογμίοαηλ οἴτοά ΤΡΟΥ ΔΘ α10711 0721 47727167)} ἸΩν ΘΏΪΙ αἰανηησί. 
Ἡξεη. δίερῃσηι τριέαγ (οηζεπίη1 διηρίούζον, 41 υἰδοοτέεισειν ἢϊς ς.Ὁ- 
γμίεανι τό τς, τπξ πο ἃ με μοιάϊξαξε, (ξὰ ἀρράγθηζς σαυι]θο ἀσιας 
τη Πὰς οοΐοτα, ἃ 4110 ΠηΑΓΕ οογηίμηι Ῥορεις ἀϊοίξαγ, οριΠεΐοι 11- 
14 ἀφάνιόξαπη ἢέ. δῖς δὸ 112 φαδπὶ ἐςρίζεξξ νοσαξ σοίογε ποη 
τ ει ἀϊπογεξ - 111 ταηθῃ ρυγον ὅς ργαιταητίον, ὡργμίρα θηϊῃη, 
ῬΙΙπῖο ἐοίζο. μοῦ οἱΐτοίας ῥαθοεν. , 

Ν. γ84. ΓΑλυθΘ- πο]αμοῖο} Ταπι [6 15, 41 ραίγιαπη ἱρῆιτις Αη14- 
ἤλτη γγαίογἤιτ, 4λπ| Ἡλὶγος ( 4αθη ἢς νοσαΐμι γεΐογί ὑπὸ ϑμ᾽ 
ὅ' λῶν ὃς πειραῦῥέϊ» ἃ {4ἰτγι15 [01]. “μας ῥγιελογ αὔτεμγ Ὑ σαγίαπη ἴῃ - 
ἵοσταμη ἀείογιοις ϑίσαθο 1. 1.2. φαέτα σοη[αϊαξ Ἰεέξον, ΤΠ σηϊῖοῦ νετὸ 
Ἠαἱγ5, φιοά σαρραάοοίδι ἃ Ραρῃϊασουϊα,, ὃς οἱτπν ΓΥΔογιΠῚ 1π|- 
Ῥειτη (ααοΐ τοὶ ἐντὸς δλυθο, ἅ[αηι μέγα Ἡαίνη, οοτηρϊείζε- 

Ὀαΐων, ΗἩρτοδοίο τοῖς ) ἃ Μοάϊοο ἀπ τεγπλιπαυουῖ, οἰ] 5 πεν 
ζιαίο 

! 



- 
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Οταίο 1 γάοτγιη τερὶ [ἔα] 15 πξ, φαίη δι διριθ 110 ογάουΐο ἀ6- 
σερίαπι ἰδγιηΐ, ὌΝ 

ΚορίσΘ- Ἄλω δαξὼς μεγώλίω ἀρχίζω χα]αλύσ. 
τως Παίνη [πρεΥ4715 γ6 9722772 ψιδυέγεος ΟΡ» 227), γ᾿ 

Μ΄. γβ8ό. ἐπ᾽ ἕρε(Θ. ᾿Αρμβμίοιο ] Ιῃ Οαρρᾳάοοϊα ΕἸ1ΠῚ ΟΥ̓ΤΣῚ γοίδ 
ΘΈΓΑΡΟ, ΟΠ τα ΠΊΕΏ ἴ4011Ε Εἰς ὈΙΟΩΥ [ΠῚ σΟΠΟΙ ΑΓΕ : 6χ Απεΐδαγος 
εηΐτη Παίοιειγ, 41 ΑΥΠΊΕΠΪΔ8 ΠΠΟΥΙ5 ἤπδ5 δίΕΠηρτξ, εα νεῖο Ἰρία" 
ΟὩρραάοοίξ ραγ5 εἰϊ, εχ Ρέο[επηδὶ {εηξεηξια, [1Ὁ.. 5. σρ. ὅ. οι! Εππτ΄ς 
Ῥἤγαῖοβ Πυντι5. ΟΥ θη Γ8115 ες ΟΔρραάοοίδο ἐειιϊηι5. ΑΥ̓ΠΊΕΠΙΙ νας ἃ 
ΤῸ ΟΠ 15 ΠΟΠΊΠΕ ΠΟΙ] ΡαΓΕ ΟΠ] ΑΓθ ΠῚ Πα ΕπῚ πιοηΐεη ποίαξ Πίοσ 
ΠΥΠυ5, (εἀ πτοηίεπΊ αΠΕΠν 15 411 ΑΥΠΊΘΗΙΔΠΊ, ἤνε ΠΊΔ]ογει, ἤνθ 
ὨΛΙΠΟΓΕΠΊ, νεῖ ΠΊΘαΙΔη1 [εοαΐ, ναὶ 6}}15 ἔει ΠΊΙΠο5. δζπησιε: γιά 
νεγί. 694. ἮΝ 

Υ. 787. Παφλαγόνες δι δὴ τοῖσιν 1 ἩοτιΠῚ γερίοπεπι ( 1 οαπὶ 
7185 ραγές Ἡδπείογμιι (εδηι Οἰπ ἔπΠΠ| δέγαθο ὅς 411 σεπίδηξ ) σα 
ἃ ΟἉΠ| Επτο ρα ργο[β1 οσσαραγιηΐξ ππὰ οἰπὶ ῬΏΓΥ σία τη] τίσ 
Ῥαγίε, μοί ϊ αιιαπὶ (στα οἰ ΑΠῚ ἧς 4[115 γερίοπεδβ ᾿ποαγΠΟΊΙθῈ5 [115 α΄ 
νεχαῆεφηξ. ΕΠ ης (Θαἰφίια ὅς (δ]]οργδοῖα ποπηῖηα ( φπογαπη πος 
Τ Δἴη15, 1Ππ4 (στδοῖβ (απ ΠΑΓΙῈ 5} γεριοηιθες 1115 Ροίζοα 1πάϊξα, η΄ 
414 ῬρΡΠΙασοηΐαπι ῬίΟΪεπηδι5. [Ὁ. 5. σά. 3. Δ|Π7π6 πο ιἀπηΐ, 
δίγαθο ἔδτηθη ἃ (Θαἰαξα Ῥαρῃασοηίατη Θχο τέ, ἐγες ἐδηξπΠΊ (Θ4- 
ἰδίατι! πὶ βϑηΐθβ, Ττόοσίηος, Τ᾽ Ιοθορος, ὃς Τεζϊοίαρες (φαϊθὰβ 
(ΟΡ ΠΟΙΊΙΉ15 ἔπ|Ὸ ρΟΡ ]ι5 Ἰη (σΔ}Π14 ΝΑΡΡοποΠῇ ) τερεπίοης, εοίψαθος 
ΟΓΏΠΕ5 [ἢ πε αἀ!ξεγγαηε 15 {ἀέπθης, σππὶ ῬΑρΡΪρΟΠΪΔ Γερῖο ΓΩΑΡΙΕΙΠΊ.ς Ἷ 
[πεγι. ϑεά Τγοοπηοβ ἴῃ Ῥαρ]ασοπῖα ραγίε Ῥ]Ιη1115 Ἰοοαί ]. 5. 6.32. 
401 ὅζ 4115, Ῥγϑοίεγ ἔγεῈ5 ποο πγεπηογαΐαβ, (σα αἴαγπν σεηΐξες πιστὸ 
ΣΕΓαΐ. ᾿ Ἔ 

Ν. γ88. Καὶ Μαειανδουμῶν ἱερὲν στίσον 1 Μ4Υ14» ὙΡΙΟΥ 721 ΥὙϑ616 
2672 Ἰηἴεν ῬΑΡΗΪαροπίαη ὃ Βιζηγηιαῃη 1ηζεν]εζζατη (πογαηὶ νοσαξ 
γοὶ Οἱ αλθεπι ἩδγδοΙθ 811 ἃ σοηΙΟΥ 5 σγαςῖβ (ἤνε ἢ ΜΊΟΠῚ ἔπε 
ἐγΙηΐ, τξ γείονε δίγαθο, ἔνε Μεραγθηΐος, μξ ἃ Χεπορβοηίΐε ργοάιτηῦοι 
ἩδγοΙΪ (φογαΐαπη ; γε] χαρὰ ἐ1|5 τηΐει 15 γε ριοπδι ἔρογασγ εξ ῃτὸὸ 
παδέ, οὗ Τρεύππ) Ασπερα στη, ἐδ πο πΊοχ αἰσεξαγ. ΝΣ 

ἐθ᾽ ἐγέπεσι 1 ἙΔΌυΪΔι ὧδ Οοέθεγο αἱ Ἡοου]8 εχ 1ηξεγῖ5 εχέγαξσῦ 
δας Ιοτο αἰπριηΐ, ἕαπλ οὐ Δοπεγαπητη ἔρεσιπι, ρὲ ααθπὶ δ 
Ἰηΐογοβ. Ἰη στο οο [ἀδυϊαπξανς (ΕἸ ἄς Τάπαντο [ιἀσομῖῖ 
Πηριπηΐ, 

ΩΣ 

- Το ΑΥγ169 ἔα! σος αἰ οὔὐτα Ὠλεῖ : ᾿ 
ππᾶο ὅς [0] οσίγαζζηπι ει θογηαι τοίογε βθῆθοα ἴῃ Ηδρς, ἔαγ.) αΠ 41 
ΟὟ ΔΟοη πη 16 ογείσεπβ, αποὰ εχ Οοθεγὶ ἤραπλα ογίαπι βησαπέ, 
νἱάς νεγῇ 792. δῖ. ἃ Ρ]Ιηῖο 1. 6. σ. 1, ἴῃ Μαυ απ ὙΠ ποι πα 
ον της “400)6, ὈΘλΦΉΟ ΔΟΟΉΖ:0 γῆς, [ρδοις Αοβεγιμα, ΔΟσΟΠΙΕς 
ταί δὰ (ἀπ ΐαι σοπῆ τ πηδηάσ Ηεγαοίδιο πουδθη πρὶ δις ἱΠ0Ὲ Ἰ 
[ΠΔ, ὉὩΠ46 δλΠῈ Ὁ Πογοπίρ σοηάιίαιν φιϊάαπγ ἔα] ητὶ πηξ, ἴα 6} 
ΜεΪΔ 1. 1. 19. ΜΜαγαμάγηε μγϑοη ῥαῤηεάμε, αὖ “υσῖνο, ΗΒ ΄ 
ἤογιιιέ, ΕΪογ οί σορἰδέαηι; Ηδγαοίοα υοοιεαέμν, τὰ ἔαρ βαάρηαος 
αὐ εοῖε. Ἄπκεα [βέοης οὶ Αοὐογμίία, κα γερο ς, μ ΟΥΝΩΣ, ρογυΐς ἢ 
“1; τὲ ἐχεγαξίμρη Οὐνῥεγι αδιίαπμος ν.789 Γ ͵ 

Σ τ Ν 
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Ν. 789. Οὐδοΐς Κρονίσαο ] Ὀ1εῖ5, ἔδει [ονἱ5 δυσί, 4] υπ|198 οχὺ 

ἐγ δὲ15 ϑαΐαγηι ἢ]115 ἔαμ]ς ἀἸοίτις, [5 15 ὃς ΡΙαξο νοσαίαγ ἃ ἀϊντε 5, 
415 ΟΥ̓ ΟΙ σλῶτον πομηηηδηΐ : 4111 ΔΕΓΊΓΩ ὃς αἰΐα Ποία! 1 {10 ἔογγα 
Ἰαΐσης, φαϊοχυ!α νεγο {Ὁ ἔεγτὰ εἰδ, ἐσαάς, δα (Ὡδίεύγαποῖ ]ον 5 

᾿ Μηρεγῖαπ ᾿αθεΐαν : πη Ον!α. Μεί. 1. τ. ᾿ 
ἱ Θηφίχηε γϑοοημϊάογαι, δεγσιτ7με φαρηουον τὲ ΡΥ, 
ἢ ς Ἐβοαϊιγειν ορος. ; τὰν 
Νὴ ἕαπίμπι νεῖ Κρϑνίϑης» υἱ ἀπι15 6Χχ {ΠΡ 615 δαέαιγηι ΗΠΠ5, νογιπα. 
ὅς Ἅηῤέεον ἀϊοίξαν, παρά {01}. σαοαπι αἰταίαυς ον πΠομηης πο- 
τείαῦ :. ΠΕΠΉ ΡΠ δου πηλ φαϊάθηγ (ἀρετὰς ποηγίης ζου (ρογῖ, ἰῃς 
{πγῖις νέτο, φιοά [Ὁ Ηοτζοηΐε ποίζγο ἀεργιπγαγ, πόηγης ου 
δέστῖ , ααυοά 1ηάϊοαΐ δεηθο ἴῃ Ήετγο. ἢν. 
Ὁ 7μ 7η6 ἀρΕΘΥΟΥ ῥοίηΣ 
ΠΠ᾿ Οὐγζηγα αἴτο [ῥεῖα σοΉςο[Πε 7ουϊ.. ( 

ϊο ρὲὲ Ροΐμγγυ ἀφέογίογοηι Δηταγζτιοι5 Πρηϊβοδέαγ, παδη, υξ [6- 
ιν Ῥοεία, 
ς ϑδρ ρράιδης δὲγχ Φ:γ4 υἱάρε, γηημε(π6 ρῥγοβμηάί. 

Ὁ ἩογΟΙ15 δὰ τηΐεγὸς ἀοίσθη τ ἢ] ἃ αιλΠΊ 50115 οοσαίαπη, 
Ὁ ΓΕΡΤΟΠΌΠΊ δα {πρεῖοβ ἐχούξαπι ἠοίαγι, Παρ ὰ ΓΟ ΠΠΊ5. Ν 

᾿ Χῥηχεύφωνον ] ΟἸατιι5 Οειθεει ἰαίγατα5 Μεΐδρμοτίοα Πὰς γοσξ π΄ 
ΟΠΒΙΓαΓ, Πα41 ρα Π ΔΓ χτῖ5 αἰδηρογδηι γοίεγγεί. ΣΝ ἣ: 
Ο Υ͂ 792. χὶ ἀνδράσι πὴμ᾽ ἐφύταυσε } Ατοηϊξιτη ((Π]. Πογθαπη [ἐπ 
τΠαίεπγ, αιιαπι οχ Πραηηα ἃ ἕογη 5 ΟΟΓθ ΓΙ ΓΙ οἰ ρ [15 (μοι ( ππά6 

ἸΟΠΥ Πι15 ὑπὸ φομμέτων ἴῃ ῥίμγ αἰ Παῦεῖ) ρῥγογεέξα, ργίπιο Ἔἐχογίδηλ 
! βηρσαπέ, Ααζ (αἸτόμη ᾿πς νεηοηδίατῃ [αζζαπη, σαΠῚ ἀπίθα ἱηποχία π΄ 
εγξ. ἘλΠΊ δΐεπη ᾿Πξεγ Μαγιδπάνηος Ἰαχία ἩδγδοςαπΊ τιρθειη Παίοὶ 
Κείλέμν δίγαθο 1. 12. Ἐν ὃ τὴ Ἡρᾳχλεώτιδι γίνε) τὸ ἀκχόνιτον. 
ΠΟ “:0711:1,721 ὨΟΠΉΙΠΟΓΙ ΑΖ οοηῖς Ῥάρο Μαγιδπυπογαπ Πχία Ηδ- 
Ὑλοϊεδη ΤΠεορῆγαίτιις ἢ ξ. ρἱαπε. 1. ο, ὃς δίθρδαπις ἄς αγδ. τεδης. 

΄ 
« 

δ η1ξς. Ηος ἔδηλεη ἴδοις ςοποὶ ΠΓῚ ροίοίς συπὶ 1ΠΟγαπι (δηΐοης- ! 
τὰ, απ ἢς νος {πη (γδάπηξ πυρᾷ ἐν ταὶς ὠκόγαις, 171 φαμεὀμες 
παλιν, (485. Ον! 11 οριηϊο εἰξ, Μεΐδηι. 1. 7. : ᾿ 

μι6 χηεῖᾳ παίομησαν ἀμγα ὑἱυσοῖα σαπὲδ, ' 

᾿ 

ΦῚ 
{ 

: “ρνοἐδ: ἀσοΉἹ 4 ϑος ΔΉ. 
Πδη ὃς ̓ Αχόγας ράρ. ΠῚ πΠοηλεη Παδυ δ ἀστὸ Κα ἀκογῶν, ἃ σοεϊῥμς 

 Ψ. 793. "ΑΓΧ ἢ Βιθυωοὶ Ἵ Β:εργηέα, ἰηῖεν Μαγίδμάγμος ἃς Βοίς 
ῬογΠΊ ΤὭγδοιιι Πτὰ, Βεῦτγοαπ, Μγίογιπι, ( ἃ αυΐδυς Βοίρο- 

15 1ρ΄6, 411 ροίϊελ ἼὭγδοῖιι5, οἷηι Μγ Πτς ἀϊόξι5, τείξε ϑέγδθοπο) 
Χ ΔΙΙΔΓΕΠῚ σαης ΠῚ ΔΠΓΙΘΕΙΕΙ5 ς4ε5 ἔα 16 ἀϊοίταῦ ; ἀείηᾶο φάτ οο- 

σπραγαηΐ ΤΉγΩΙ ὃς ΒΙΠ νηὶ, ἃ ΤἬγδοιη ργοίξει, ἐείζε ϑέγαθοης 1. 12. 
ἦι μος διωολογέϊος φοὐρφὸ δα’ πλώςων, ἀρμά ρίμγίριος τη σοης 
ΠΑ στ Ηυἱς αἰτιροϊδέαν ΟἸαπα ληι5 τη ΕΠΊΓΟρ. 
κι ΤΡγαοδ: ΟΥ̓ΑΉΣ, Ζμ.5 γεγο Βέεῥγριῖα ΚΕΥΉΥ. 

ΐης ογδιι {{Π4πὸ “24 ΐσαν ΤΡΥ ἀοΐ 2») Παπουρατὶ ΚΘηόρβοη ἐοίξα- 
ων, Τύγμος εἴδη ἴῃ ΤὭΡΑς ΙΑ οἱτπι ἔα ἀγραπηεπῖο εἰς Ἰῤγηλας 
"Ἕ. ᾿ Ν 2 ΡΓο- 

ἕω; χιοί ὅς ἃ ΡΙΊηΙΟ ἹπΠΌΪΓΓ, ἀΠΊ ρογεις ἄσοηος φοοηῖιο αἰγὲ ἃ 

ἱργονεπιθητιθι5, ϑίθρἤφηιις (οἰ αΐαγ. ὶ 

16 τ 
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ῥγοπιοπίογιαῃγ ἃ Ῥέοϊεπγαοο, δίγαθοῃθ, ὅς Ῥ]ΊΙπιο, 1αχία Αροίος 
πίλτη ΤΉγδοϊαΣ πγθθηι ΠΟΠΊΠαζΠπη, δι᾽ ὃς Ονάτις, ΤΥΠῈ. 1. το 
ΕΠΕΡ. 9. ΤΡ" οἱ ἤρης ΤΛΟΓΑΙΠΪΕ. (υοά δά ραγσυ]ἀγεηι ἀπαγαπη 
τἴζατιπη σοπέππι ΠίμπῚ 1ῃ ΒιΠγηϊα 1ρίᾳ ; ὙδηΠοΥ ἢ ΟΥ̓ ΑΜΊ δ,ηεμῖ 
ὙΡργηϊ, ἐπεογίογα ΒΙ βγη, ἢ ῬΙηῖο Πάς5; Ἰ. ὅ. ας. αἱέ. ΟτΥΈ ἁαΐεπηος 
Ῥοπί 181 ρισοῖριιε πίε Πρεπάα, τὶ ὙΠ γηῖΑ5 τη [18 Ἰαχία Οαρας 
λιν ὁ τὰ ἃ Ῥίο!επηαο, ϑέγαθοπθ ΔΠ| 16 ΠΌΤ ΠΑΐΕΣ, ὙΠΥΠοΙΠΠῚ ᾿ 
ΠΊΘΠΊΟΓΙΔΠΊ σΟηΙΕγγΔη5, ῬΟΪ ἘΠ ΠΔΠῚ 1η ΠΟΠΕπδηξα ΘΟΓΠΠῚ ΠΟΠΊΘΠ δχ-αὶ ᾿ 
οἵοενοται, ΒιΈΠγηΐα; ἀρρε!λέίοπς, ἃ Βιεγηἰς Ἱπάϊεα, ἘΟΙΙ γδρίοηξ 
Οὐ] ΠΠΙσαΐα, 481 ποη φπέιπη Ἱπίεγιογά, αξ ΡΠΠῖο ΠῚ, γϑριπηῦος 
δὲ Ῥοπέϊοδ οὐ: ραγίθμη Βοίροτο νἹοίηαπ ΟἰἸΠῚ ἐεηπεγπηί, ὈὈΓὺ 
Βιζηγ παρ Ργόπη: ἃ Ῥέοϊειηδο Ππατατέιν. πόνον ἐν γῶν γόον 

Υ. 794. Ῥήξας ἔνθ᾽ ξρᾷ]εινὸν 1 Νοι οοηίξαξ οὰν ἐχίρυΐ Πυνς 
ἈΡοα, εὰ ροραηξς, (πᾶηι αϊγΟα 6. τποᾶο 1ηΗθςἘϊ Ἐπ αίῃιας.ς 
το ταΐπν, ᾿Ρηζαγτίας γῆς ΔὉ 60 ἀεποπηηδξας ΑὐτίδητιΠὶ ΠΊΘΠΉΠΙΠΘος 
ΑΠΠνπηδη5 ) ἴάτη (ΤΟΙ πη 5 πγεηίίο ἃ Ὀϊοὴγ ἤο ἔμέϊα εἴτ, δάθο τέ οαθς 
ῃοπΊθη, γοῖμΕ1 ΤῊΥ Ὀγ1415 νεῖ. 352. ροῦ ΑΠΑΡΠΟγαΠῚ ἕεν γερθε ας 
δξ, (συτη εππ ῬίοΙεπγ8ο 115 ὃς δίγαθο Π6 ΠΟΠΊΙΠΑΓΕ αι ἄθηη ἀϊσηδη-ι 
ταγ.,} π|Π, οὐπὶ δι, ἰΙενε πος ἈΓΡΙΠΠ]ΘΠΕΠΠ ΑΥΓΙρΙΔ.5 Δ] ςοῆτο 
Πυπηδηαἀλπ ορίποηείη αυοά 1ρίε ΒΥ Ζαπί5 Πιεγις ; {πα ἠδ τὸ γνάθος 
1η γοΓ. 3.5.5. ΡΙΙηΐα5 φι!άεπι Ππ]115 ΠΏ] πηδιττηϊέ, 1. 6. ο. Τ᾿ ἃς Δ11-- 
ἴον ἈΠείμπι ἀϊέξαμη γείεγέ, .,. βαμοίϑης ΒΟΡοΥὶ εἴ ροδας βηυέμς,, 
7 πόγη αἰἰχμὶ ΒΡ οίιγι ἀϊχογηης, ἀρίηάρ ὈΠΙΡ. Ὁ τ 
ὝΝ. σοὃ. Κενγα “έ τοὶ Ξκυδίης 1 ἘΓηϊνεῦτίος ΟΠ ἀσοοίας Βιαζζες 

Πὰς τοσοηΠέος (481 ααϊΔοπὴ ΟἨΊΠΕ5, ΒΙΈΠΥ ΠΙ5 ἐχοορί5, Πα ΜΙΓΉΓΙΣς 
πεῖς γόσπο ΟἹ ΠῚ οοϊηργομοππ [Ὡπί, Ῥοηΐΐ ποηλίπδ πιηϊγεύῇς τεσίοτο 
ΠΊΡτι5 Ἰηἀϊέο, ) ϑ0Υ ΕΠἸσα5 σεηΐοβ Παθογὶ ροίε Πὶς Ἱπάϊσαί ὈΙΟηΥ Πμ5:ς 
ἴῃ Πα βου ες οσληο5 Βουύδαος σεηΐες γέξεγεβ δοσοηίεγεηΐξ, (εξ . 
Ερπογοὸ ἁρμα δεγαθοπεπη, 1. 1. ὃς ᾿ρίο ϑέγαθοης 1.11. φαδηλ ἀπο 
ῬΙογΊ,τ6 εχ Πῖ5 θαΓΌΔΓΙ ὅς ἔοΥῚ ἘΠ Ἔξ, 4 δουτῃϊς ΠΊΛΟΥΣ θῈ19 ΠΠΊ165, οατ 
ἢ ἐδγβ8 γοτο Α Πα ρεπεϊθι5 ἱρ5 νἹοηῖς ργον [8 ΔἸ πη 65, χαρυ πὶ πτοῖς' 
ὙΠΕῈ9 ρα ΠΠΠΊ μευ ἰτϊπρίταγ, Γδαςσοίν τὶ ἐάΐηθη, ( ΦΠΟΓΙΏΥ ρβάγ5, ἀ 09 
Αρπγυῖος ἢϊς γοσλῖ δυζξογ, δα Ῥοπέαπι ρετπρεῦαξ ) ΠΙΠῚ] ουῖη ϑογέυ 
{5 σουσπηαης Βαδιοίο ; ὃς ποη πηοάο Βιἤγηος, νΈΡΠῚ ὃς Μααν δητς 
ἄγηοϑβ ΤὭΓΔΟΙΙ σοποῦὶς ἔα 1ΠῈ δέγαδο ἀγ ἰἐγαίαγ  ποὴ ΠΉΓΕΠῚ νεῖο ΠΕ 
ΟὟ πΊογοβ. ΠΠΜΠΙΕΡ ἱερὸς Τ᾽ ΠΓαοῖαβ. ὃς δου ΓΠ]σᾺ5 σϑῆΐας αἰ]. σοηξι-, 
ἀδιηξ, αἵ ἐς (σεεῖς οοηίζας, 4ος 4111 Τ᾽ Ὠγδοιθι5, 41 ΘΟ. Πϊς ΠΠῚ1- 
το ἐλ ΣΝ, ᾿ μον ρδέν.Ὁς 
ΝΟ Ί9σ. Νόν σ᾽ αὖ παῤῥῇ,ίης ᾿Ασίης  ῬοΙξ Ῥδηξίοαγι) σοπί- 

ὉΠῚῚ φἰεκήγησιν,, 7.1 3 ἀΕΙΟΥΙρΡΓΙΟΠΘΠ. 411π5 ΑΠα ῬΑΓ ΕΝ [6 Ἀσοηρὶ 
ῬΙΟΠΥ 115, μι Πγ. πειῤῥδηίαν γ14Υ1ε1γη4)} νοσαΐ, ποά “ΠιηΟ ταῦ 
“Ἔραυμπι, 1η46 Γγοιη ὃς ΡΑΠΊΡΩΥ Πα ΠῚ, Ἂς ΠΠσαμγ Πήπαι, ὃς 5 γτ 
ΤΙΣΙ ΤηαγῈ σοηϊηραῖ, ΜαΑγΙπηατη ἤδηςσ Α Παγὴ ἃ ΒΙΓΠΥΠΙα τα Μετ 
τί ἀτοτα ἕεηογα αἱπνπηδέ (δοπηδιπὴ ΗΙΠεΠοπεύτ ὃς ΖΕ σατιηι πιαγός 
Ὁδι Οὐοιἠφηΐαϊο ο)ς ἰλτας5 εἴς, ᾿π46 νεγὸ Οτγιθηΐεηι νέγίας π 6 ἃ 
δγγίαα) ὃς ΑΥΑθιατι ργοάτιοϊ. ΑΠα ποπῆθη, σππη Ῥγίηο ΜαΟηΙδ 
Ῥγορηαση οὐδέ, ὧΐ ἃ Ὀιοηγῆο γετί, 836. ἱηηιπζαν, ροίζοα [τας ρύοσ, 

: ι Ραραίμπ. 

" 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒιίῖς 
ῥϑραζαμῃη εἰς Δ τερίομος νἱοίη45, Ὡδὶ ΑΙ ΠαπῚ πηϊπογεηι, ἢνς ᾿ϑίως, 
᾿Ασίαν, σοη ἘΠ αΘγαηί, οἷ ἕαιηδη ποη 146 ργογῆις ΓογιηἸηὶ αὉ ομ- 
ἸΡι15 ΑΠ Πρ παηίαγ : ὅς ἐαηάοπη αὐ (ογεϊαην οὔκεμάμης ρατίομη, ΠυΔΠῚ, 
“Πα γιά σΉ 472, τὸ ἃ τπίηογα αἰ πη ρσιαῖαγ, νόσαξ Ῥιοϊεπιαιι5. 
Νοϊαπάππι νεῖ 44}74;91 ῥγόβγῖς ἀξίαν {γι ας ἃ Ῥέοίεπιαο, 411- 
ΠΠΔηΐΟ νεῖο [5 ἃ δίγαῦσοηθ, (ατηϊ. ΠΠῚῸ πϊγατησας ΜΥ Παιη ὃς 
ὮΓΥ ΡΊΔΠΊ, ΠγΔ]Ογθπη [01]. ὃς πγϊπογοηγ, ΖΕ οΙΙἤδαι, Γοπίδί, Γγἀϊαηι, 

ὃς Οαπδη (Ὁ ποηλπ “15 ῥγοργίε ἀξία σοτοργεβομθϊε; ϑέγαθο, 
Πϊ5 ΒιΕΠγπίαπι, Ῥαρ αροηίαηη, ὅς [ γοίλπι φάγοι (οπη. ΡιοἸδηγχ- 
Ἐξ ΠΌΠΑΠῚ ῬΟπέϊολΠη σοηΐθηη ἴῃ σοηίαπγ ΠΙσΠ δάπητίαϊ, ) τοριο- 
ΠΕΡῚ Ἰηέγα ἩΙγη Ἠιιντιπι ὅς Τασγιηνι πηοπίοπη, ᾿Ασίαν ἰσήως, χ 
Ὁμώνυ κῶς Τὴ υλὴ ἡπείρῳ, ἤ,ΌΡΥ16 ΔἍ{1|49], 60419722 ομηι ἘΟΓΑ͂ οολ{1- 

2166 2107211716, [110 το ΡΟΥῈ ὩρρεΠλΐαιτη αἰ Γηδη5, ἡτιαπι, ρερῖῃ- 
{{|1Ππὶ νοσδξ, οἰ]5 {{Ππχππη, πργορτῖς ἢς ἀϊέξαμπη, Ραμ ργ ΠΙΔα., 
ΟἸΠοΙγ, ὃς Ολρραάοσίαπη οοηίτταϊς. Μαγιείηλα γεγο ΑΙ], ΟΠ 118 
ἀείογρεοηξηι Ῥιοηγ πτι5 ΠΙζ ἀρστγεάϊξαν,, Αἤαπη ργοριῖς ἀϊγαπὶ 
ῬιΟΙΪοΠΊῚ, ιλπη ]. 5. ο. 2. ἀδίςγιδιε, σαμλ ΕΥςία, Ραμ ρΏγα, ΟΙΞ 
ἰἰοια, ὅς. ϑγγῖα, (4 Αὐαῦια; σοηζΐεγιηιηα εἰζ ) σοιηργομοηάιε, τ 
ἘΣ ΓΕΓΠΊΙΩΙ5 ΠΟ ΔΠσηαί!ς ΠΠ]Ὲοί, , 
893. Χαλκιδέες κ᾽ φεῶτα ) ΟΠ) α]οοάογος Ἰηΐο]]Πρῖε, ΟΠαῖοος 
ἀοηδι υγεπη δὰ ἔλυσος ΟΠ (πος εἰς δὰ Βοίρογιιπι ΤΠγαςίμπι})} 
Πίληγ, Ο11ΠΔ ΓΘΡΊΠΠΟΙΪὰ νἱοιηᾷ, ᾿ποο᾽οηΐεβ ; 405 ἃ Βιτ γη!5 ἀπ τη τ 
δυϊ, φιοά Βιζῆγηι ργορτῖς ἀἰς}] ΤἬγΔΟΙ ροηονῖ5, ἤσς νογο (σγΆσΟΑ 
δεης πιο ; αααγηνι5 ΒΙΓΠγηΐα τορῖο δίς {ππηρίᾳ ΟΠαΙςοΔοηίος ςἴϊ- 
αἴ σοιηρτοπεηάήδέ, τ 6χ Ρίοϊθηηαδο οοηΐαί. Χαλμδέας γοΓο ΠοῸ5 
νοσδξ, ΟΠ ΔΙοΙἀδηΠΌις5 τη Ἐπδασᾶ δμωνύμες ἴλοιςη5, ν 6 ΠΕ πο- 
ςεἤπελίε οοφέξα5, 414 ΟΠαϊοεδοηιοναμη ποιΊθη πεῖ Ἰοσιθις Παυᾷ 
ἔχοις Ῥαγέξ, Ιάδοσις Ροφέςε ἢϊς σοηίγδῃιζαγ ; γε απο ΟΠαίοεῆο - 
ηἶος. ΟΠΑΙοΙἀεηΠιπὶ ὠποίκες ςεπίπεγιε, πηάς ὅς τορίπης]α τη 4.Ὰ 
ΟΠαϊςεάοη Πία Χαλκὶς ἄρερᾳ εἰάετη “Ἰοιξογ νου. 764. αιιαιην 5. ὑγ- 
Βεῖη δαπὶ ἃ Μεραγοη!ῦι5 σοπαϊαπι ργοῦαξ δίγαθο : {εἀ ΟΒαϊοιάςξη- 
(ες -φποίάλιη 115 τητος πα Π6 Π1Π1] ργοῃιθοί. ; 

᾿ς φοραὶ σομμώ 1 ΝΝοπγηε ςὐμαΊθ-, ει βαμοῖμηὶ Ῥοηξι, ποῦ Ῥιο- 
Ῥοπίιάθμ, (πξ ρεγρεύατη Ἐπ ταῖς ἱπτογργείδέαν ) (ςα Βοίρογαπι 
ΤΉ γδοῖηι 1ηΈΕ]ΠΡῚ, οἷαγίας. εἰς ἀπάτη πξ ριοθλίίοης οροαῖ; ἤπης 
Εη1α} ἔλασεα ῬΟΏΕΙ ρα!ππι νοσαξ ΡΙΙΠἰπ5 (π Δηρυ ΜΕ. 4118, δι ἔτο- 
{Δ οἸαίπιοάϊ, ἤπαμπὶ ςύμωται, ἴειι ἔαμοος ἀϊοὶ (οἰδηέ, νἱά4ε νετί. 6.8.) 
πιὸ Βοῤρογιπι ἤπης ποη ταπέμπη ῬΟΠΕΙ χιιοθβ, γοττπὴ ὃς ΡΘΙΏΙΠΣ 
τλλγῖ5. Ἰαημαπι, Ῥοητὶ {01}. Ἰρηπίαας Ῥγοροπειαίς, 'γορλξ ΟὐἹάϊα5, 
ΤΠΠ.1 1. : 

μηδ ἐοη θη: ῬΟΉΙ Βγχαθεῖα ἰἱέογα ἔαμοθς : 
Ηῖς ἰροις οἷξ σθ»}102 1ἀηπᾳ Ὁα 4 ἩηΑγ15. ! 

Υ. 8.4. Οὔθας ἐς ὠντιπέρίευ Βυζάντιον  {{ {818 Βυ)5 ΤὭγδοια;, 
εχ δάγετίο ΟΠαϊσεάοηϊδ, αἰῖγα Βοίρουιμη Πίς, οὐϊξεν ΠΙς τηοτη τ 
ηἴξ αζτον, ἤνς φαοά ραΐτα ᾿ρ΄π5 Πιθῦῖῖ, αξ ἰζαζοῖς δυ1445) πνς ΟὉ 
1ηοἷγ ἔδιτ ἰος! ἔαπλαηλ. Νοπίθδη πος εἰ ᾿πάιά εξ. Βγζάς σοηάϊοῦ ἐχ 
Ἐπ ΤΑΙ 1οηϊεηξία, φιοΐ ὅς ΟἸαιάιαηα5 σοηῆγιμαέ νουΠθι15 ΤΠΟΧ 

Ν 3 οἸΐλῃ- 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙΓ 8. 

οἰξαηδίο ; πεχας δαάϊεπάμς Τα πηιι5, 481 ργίηιο οοπάϊξαπι ἃ Ῥαι5 
(ληΐ ϑραγίδηογπι τόσο τείεγί, 1. 9. ϑοι(οἱτληΐε5. δυιζεηι (σγαοος. 
ἐοπάϊτοτος δὶ ατϑεπι {τπίπογεπί, ΑΡΟΙ Πηἴ5 Ῥυ 1 ογαοαϊο πιοηϊίος 
ΘΉΠΕ, οὖ ὥσεναντίον μ᾽ τυφλῶν, φἀοεγ[ἡς σαοογηγ ἐΕΥΥΑΉΔ, Ὁ - 
Ῥεηι ςοπάογθηΐ, ἃ δίγαθοηβ 1.7. Τ δοϊξο Δ᾽ππ4]. 1. 12. ὃ 41Π|5 ργοάϊ- 

τον 

ἐὰπὶ εἰς ; ΟΠαϊσοάοηἰ 5 σασοογατη ποηηΐης ποίδεβ, φαοα, Ο πη πα, 
δεπὰ ἤππαπὶ ρϑυϊὸ δηΐε οοηθεγοηξ, {εἀοπὶ ΠΠ4π| πγπ15 σΟΠΊΠΠΟΘΆΠΩ, 
εἰεριπεπέ, Φυ 4 υἱοηππΊ ἢαης Ιοσαπ ΙΌΠρα [6] Ἰοἰογεπὶ νάεγε πόας 
ῥοτπεγῖηξ. Οσοοβ ἑαπιεη ΟΠαϊσεάοηϊοβ, εα ἦδ οαὐα, ἤθη ΔΡΟΪ]1-. 
βοηὶ Ῥυτμτππι, (εὰ Μεραδαζηπὶ Πα γαρὶς ἀποεπι, γοσαῆξ, ργο-, 
ΒΔΘΠ 5 τέξει Ηεγοάοεις [. 4. ΒγΖαπίίαπι ἃ σοπίϊαπειπό Μᾶρπο. 
ἀἀξγιίτη π1Πὸ, ἃς ἹπΊρε! ἈοπΊδηι (εἄεπι ἐὺ ἐγδη δία, Οὗ ἸΟΟΙ 
ζο ποσί τατεηι, ποηληε τη Οορ ἐαριἐ:ηοβο γι ὃς Νου ΔῊ ΟΥΑΙ 
τπέλίο, ποῖτη5 εἴς πάπα αΐ ραΠθας5 ἐα ἀδ τὰ ἀϊπδγενὲ ὁρὶις ΠΕ: 
της 5 ἃ ΟἸοπάάηο, ἐδηαιδπι ἀἰτεν ᾿σοηα!ίοῦ ΒΥ ΖΑΠΕΙ Ἰπηρίξαν, 
συϊθα5 ὧς τεῤεαηγ δἀάϊεπηγ Ἐπέγοριαπη [4115 δα α]λζογιιπα γοοῖθαβ, 
᾿ρίε ἱπάιρσηδει, ᾿ 

ἀρλι ιοά ἐδ εῖης τ δ 
: Ορηάϊεον, μὲς Βγγας Οὐ [[ριεημ(7η6 υἱάοῦμηε 3 
ΟΝ, 805. Ἐξέρυχες. δι΄ ἐπὶ τοῖσι.) Βεοϑγγοος ἃ Ῥοεῖ5 ργα ρι1δ σ6- 

ἰεργαῖος (4πϊ ΑἸ ΟΠ ΘΟΓΕΠΊ Τρ ΠῚ 1Π οϑ ΣπΠΠΊ ὀεγίδηηης ἃ, 
Ῥοϊΐπος ἱπτεγε ρει ἐεγαπηξ, ἐς χα ἰαυα[4 νιάς Ν 4]. ΕΊδος. Ἰ. 4. 
Ῥγοροηξϊς οὐαπι ᾿ηέεγ ΒΙΓΠγηΐαπι ὃς ΜΥ ΠαηῚ ΟΙΠῚ ἐεπι {6 γείεγέ 
ϑέγαῦο. ἘδυΠΠΊ γεγο ῬιοΪΘδοιι5 πο πιεπηηϊ, σρρε φαογιη 
πόϊζηδῃ ἠαπηδπάτιτη δχο ονεγαῖ : δχ' 414 ΘΠ1ΠῚ ΖΏΕΟΥΤΙβ8 δο[)ὙΠΟΥ172,. 
Τιοἰοσίρη, ξ5. Β ΡΥ οι ρεγεδς, ΟΓῊ 4115 φυϊθαίαδιη.. ἐχ Ἐγαὰ- 
τοἤΠεπε γείεγε ΡΠ 1. 5. ο. 30. 

Καὶ ἕρεα Μυσίδίθ- αἴης 1 Μγ Πα πηοηζοίαηι εἴτε ΓΕΡΊΟΠΕΠΊ ἢῖς 
ΜΕΥ ΌΙ5 ἸΠΠΕΙΓΠΡ, 4114 ΘηΙη1 ραγίε ΤεΙηηΠΠῚ πιοηΐεη, 4114 [ἀ4ΠῚΊ αἔ- 
ἐϊηρσιί, 4Π1|ἃ ΟἸγΠΊραΠΊ, 411 ρυφοῖρτε ἢτς τη ξεΠρτταγ, φαρρΡα ὃ πο 
Οἴης ἢϊπε; ὃς ἐο φυϊάεπη τποηξὲ Μγ Πὰ ΠΊΠοΥ ἃ ΒΙΓΠγηϊα αἀΠΓἜγπη1- 
παῖαγ. ΕἸ δηῖπὰ ΜυΠ4 ἀπρίοεχ ; ππποῦ, σαα ὃς ΟἸγπρεηα ἀἰς1- 
τατ : ΠΛΔΊΟΓ ᾿ Παδιαι ὈιοῦΥ Πὰς ἔα ΖΕ ΟἿ 4ς σοιρυεπθηαιῦ, ντάε νοΐ, 
820.) 485. Ὁ πὰς 4 Αὐϊγηιμη 1ποεξ, Πης ΤΕ ΠΠΙΠῚ ΠιΟΠέίεΠ,, 
Ἰηἀς ΖἘραυΠΊ πλατα αἴ ηροηβ, ᾿πξευ {15 ἔαππεη ἢ] 110 φα δ ἀπ 
Ῥ έν σια ραγαθι, αυφ ὃς τρία ἀπρίςκ, νι4ς νενί. ὃ 1. τι σετοβ δ4- 
γΌΓΩ τΕΓΠΉΙη05 ἰἰαΐθενε Παπα ἴαο!!ς Πε. 11π46 δάασιππι ογίππΊ γείεγέ 
ϑίγδθο ἐδ 115 συ αἰνενία ααϊἄθμα Ππηΐ, 1ζα ταπιεη αὐ εα ἀπΠΠρρθεγα 
ἀπο ς ((, "ὦ 

Χωρὶς τὸ Μυσῶν χὺ Φρυγῶν δοίσμα]α» 
δέραγαι {ΠΣ ΜΊν ογπγη (ὃ ΡΡΥυσ πη ΓΡΥΥΏΙΉΪ, 

Αὐ αἄἀλρίαπι πος Πα 1 ΡῬΙαίΑγοις : ἐν ὕγιειν. σαρφγγῆμ. Χωεοὶς 
πὶ φιλοσύφων χἡ Ἰαβῥῶν» ὥσεβρ τινῶν Μυσῶν χἡ Φρυγῶν δείσμα]α, 
ἐρᾶν αι {τὲ ρρα!ο ὉρβοΥτγη ξ5 ῬηθἸσογ μη, μὲ ΜΜγ ουμηι 5 ΡΡγυγ- 
ΤΠ, ΤΟΥ 1211 : ΑἸΠΠΠΘ (61. {πηξ, τα ἕαπιοπ τὖ πασὰ [λο6 Πέ 
ἀζούΓαζαπη ἀἸ(Ογπήεη ἀϊσηοίτετε. Μγίος πὸς Ἑυτοραοτγιπι, μας 
Πῆνγαμι Πρ: λης 1} σοίομοϑ πὸ ςοηΐςε ΑΥὐτομη τις ρα δίγα- 
: Ὀοποίῃ, 



ΟΟΜΝΜΝΒΝΊΤΑ Ι τς - 
ῬοποπΊ, δι ἐρίξ ϑύγαῦο ΤἬΥΔΟΙ σεηεζὶς ΑΠΠῈ ἀρ Ιἐγαίτν ̓  ψιοά ἐ1- 
πλεη πηεγῖζο ἀὩθΙἴαγὶ ροίείξ, οτπὶ ΜΥΠ ὃς Γγαὶ [δ ̓ πνιοθ πὴ {τατος 
νοσαγηξ, ὃς ΟΠ ΠΊΠΠΙΕΠῚ ἰΔΟγογ 1 ραγ το ρ65 Ππογίηξ, τοῖϊο ϑιγα- 
ὕσοπε Ὁ. 14. ὅς εχ Γ γάϊο ὅς Ρἢγυ ρίο τηϊχίις Πιογῖῖ ΜΥ(ΟγιπῚ [οτος 
Τηο, πὸ Χαπίπις Γγάϊι5 ὃς Μεποογαΐοβ ἀρ οπάθπ) ϑιγασοποπι 
"0. 12. τε!Ἰδηζαγ. ΜΨΕΡΙΠιηΠ6 εἰ Πὸς ( αονιπι ἤπες τπ!ηπὸ αἡ 
Βοίροτγιιτη Τ᾽ ἤγδοΙ ΠῚ Οἰ [ΠῚ ργούθη ἢ} ἃ Μοίςοῃ Ε]1Ὸ Ταρῃοῖ, ἐς φυὸ 
σεη. ἕὰρ. 1ο. εξ ἃ ΤΊΙγα5 ΤὭΓαςο5 ΟΥἴος, οἰΠΊ Μεΐζον ζαγιιπγ, {1105 
Αἰαα! ἃ Μείεςῃ ἀδάπιοιιηξ, π.}1ὰ ἀραιὰ νδίογος πιθητῖο οχεζορξ. 

Νν. 8οό. “Ἥχί αὖ ἱμερόεντα ΚίΘ- 1 Εἰανίαπι Πυτς ἴῃ Μγῆα ἃς 
ΒιτΠγηΐα: σοππηΐο Πα δ ΟἸγτηριιη πιοηΐθπι ἱπά σας ΡΙΙηΐς, 
110. 5. σαρ. 32. “»ιηὸς (Ἰπη01Ὁ} Ηγία; 9 Οἵον, οἰη οῤρίάο ονπ3 
“ἰογ7. ἩΟ 2215 : ὅς Ῥαυΐο ροϊΐ, 4 Οἵο ἡπξης ἦγ Βέεβγηῖα Ρυμά αὖ 
“πηϊδαἱο βεὺ Οἰγηηρο ουνάέεα. 86 ΠΌ]15 ΠΠΠῈ νι φόταν ΗΥ 5 πη- 
15, ΠῸΠΡΡῈ. ΟἹ] 15. Δι} ογῈ5 4111 που πιθπηϊπογιηξ, (ἢ τα Οἰμπι 
ἩγΪΔΠῚ ταρίπηι ργοάιηΐ : περ γε ΠΠΊΠ6 οἰζ 20 ΔηπΊθ 1ς ργοΐισο 
ἘΓΌΕΠῚ ἢϊς σοπάϊέαηη. Οοτγισεπάϊι ρίζαν ἢϊς ῬΙΓηἴυς ἐχ θέ θοη 
110. 12. 4111 Πρυσίαν ἃ ῬγυΠΑ αἰέϊαμη γείεγί, Κίον συσότερον ἐνομα- 
δῶξ ᾿ΟἸῈΠῚ [οἷ]. αγθεπΊ ἃ ΡΠΙΠΡρο ῬοΡίδι ραῖγο Μησεθοηι;» Ὑπ|- 
ἐνεγιαπ, ἀεἰηάς ἃ ῬέμΠΑ ΒΙΓΠγηΙδ5 τορθ, 411 Δηπί δ ι]6πὶ Ποήρτο 
Δοσεριζ, ἃ τιιάου!θῈ}5 Θ[115 αν ἐχοϊ[ἴαπΊ, Π.ΠῚ ἃ ΠΟΙΉΪΠ6 [0 
Τπρασίαν, 41 Πρσηα οί, Δ} 06! 1Αν 1. ΟἿ ἤτιν ποη ππδπηιηξ 51γΔ- 
Ὅο Δυιῖζ ΕιοΟΙεπγδετιβ ; ΑΡΟΪ]]ΟηΪ5. ἴαηθη ΟἸ.ΠῚ τ Πθ θη Δρρο Παἴαπὶ 
οληϊξ ἃ Οἱο ἤπηηῖπε, 4] ὃς Ηγ]2πὶ 101 γάργινν ὑγοάϊξ, 

᾿Αμφ᾽ ᾿Αργανϑώνγειον Ὁρ(Θ τρρχράς ᾧ Κίο"ο. 
ΟἸΥΟΩ͂ Αγ 4). ΟΉΣΗΥῊ γη07 6} «Ὁ ΟἿ1 βμοηίά. 

Υ. ὅοη. Τῷ πο] ὠπὶ πεοχοὴσιν Ὕλαν 1 ̓ς Ηγὶκ γαρξι Ιορὶ μοί: 
[απὸ Αρο]ϊοπιι5 ΑΓΡ. 1. α. ὅς γΆ]6γ. ΕἸασοις 1. 2. ΠέαῈ8 ὁπιπὶ ἰδεξ 
ΤΩΙ  Ὁ1}115 γεοιδη 15 ἹΠΊΠΊΟΓΑΓΙ, ΟἾΔ νοτο γαάαΐ ϑέγαδο 1. 12. 
Ῥγιμτεηίες ξοιτὩΠῈ οὐ θΌγαγθ, Ἰῃ 400 ἴῃ {γ]να5 ὃς πηοηζες στη τἢγγ- 
[5 ἐρτεαϊαπίιγ, Ηγ155 ποπῆθη ἹΠΟΙΔιδηΐοβ, χιιοᾷ ὃς ΑΡρο Οα ι5 
ἐεϊϊλέιν Ατρ. Π. 2. 

; Τὔνεκεν εἰτέτι νῦν εἰς Ὕλαν ἐρέεπι Κιαγοὶ, 
Ὅν μας εἰ1.αγγγι2ιγγι Εἰγίανη τηοιαγηάγις (γι; 

αυδγὰηξ ἜγΉ ΟΕ Δπ πηο5 ἴα, ὅς τρί ἔθ! ἐς ΗγΪὰ γαρέμ ποπ 
ἀεάαέζα ΠΕ ἃ Ῥῇνγ ριιπι ὃς Γγἀουαιη νἰοἰπουιηγν γἸτθιι5. πα Αἴγα 
1π ΟΥ̓ εἰο5 ἔδοτῖ5 (ιη Πτεῦ Παχεγιηῖ, νοοϊογαηζος ὕης ἄπης ἀήης 
ὕης», οἵ Ηἱ ὕλα, ὕλα, οὔτι ΜΥΠ5 σοι θηἷὰ Πιδυίης οπλ ΠΕ γάλις ἰὰ- 
οἵδ. είτε ϑίγαθοης. 

Υ. 810. Βωμογέρης Φρυγίης 1 Μηρμοῦ μας Ρῥνυγσία, αὐα αὐ Ηεϊ- 
Ιεἰροήξαπι ἢτὰ εἴτ, αἰ υἱοήγ ας Πίος ᾿πάϊοας, Η-Ιεἰροηξίαςα ἀἰόξα 
εἰζ, τεῖϊε ϑίγαθοηο ; ΘΑΠΊ4:Ὲ εἰπάθηγ σπλ Τγοδάδ ἔασι Ριοίεπην- 
115, ΠΠὉ. 5. σᾶρ. 2. Ποῦ [(}}. Ρἤγγρσες ροίὲ θεαὶ Ττο μηι πη 
Τροίί (ει Τροδάεγη οὐσα ρανεγίηξ, τὰ ΘΕΆ θΌης ΑἸΠΓΠΊΔΓΕΙΓ  ΠΠΠῚ 
1, οὐ ὃς Μγῇ, τὴ Αἰτοπῖα γόριοηθ Ἰπκτα Α ἰσαηίαιη ραϊμάοιη (4 11ὰ: 
1π ΒιΚΉγηΙα ροίξεα [4011 εἰ) αὉ ἩοπΊεγο [[ἀταδητυγ Πιλὰ β΄. ἰἸοη- 
δὲ ἃ Ὑτο]α, 10Π.11Π|15 Ῥόεῖα νογὉ15, 

Ν 4 Φύρ- 
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200 ΟΠ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΈΊΙΓ 5. 
Φόρχυς δ᾽ εὖ Φούγας ἦγε ἡ ̓Ασκάνι(Θ- ϑϑοεισδοὴς 
Τῆλ᾽ ἐξ ̓ Αακωψίης. 

Αἰτδπίαπι ἢς αἰόξαπι αν Δϑίκεπαζ (σοπΊεγι ]Ππο {πίε Βοοδαγαις. 
Οὐδηάδπι εἴαπι ῬΠΡΥ ρα: ΤΠ ΠΟΓΙ5 ραγίεπγ, 44π| ῬΠΓΥρίατη ὀπέ- 
χἼητον νοσαΐ, {πχίᾳ ΟἸνμρααΊ πιοηέθηῃ 1η ΒΙΓΠγηΙδ6 σοπἤΠ|0 {{4- 
ταιε 1ρίε δίγαμο, πίῃ ἃ Ττολάς ὅς Ἠο!εηροηίο ἰδέι5 αἸΠΠέο. οἰτπ 
Μυῆλ 1ηξευ]είζαι πε; ἃς Ὀιοηγ 5, ἀπην ῬΕγγρῖα μπ]85 ἐἰβῶνα 
αἱ Ηδοἰροπέμπηι ργοσύγγεγε αἰπγηγδέ, ᾿ππΠυ1Ὲ ραΓΈΘ ΠΥ 410] Ππ|2Π|. ΄ 

ἑχέρη ὃ } ῬΠιγρία ἔς. πια]οῦ, αι ἃ πηίποτα ὃς Ἐγάϊα Ιοησο ἴῃ 
Οὐιθηξεπὶ ἐχρογγθόζα εἰς, οα]5 ἕάππεη ραγέετα Οὐ δηζα]θπΊ, 1Π 414 
Ῥεῇηηιις. οἰντίας, Ονύεῖες. (λογῖς σεἰεδγαΐα, (ππάς ἐα ῬείΠππΠ 
ἀϊέϊα εἴζ, υὐ Βεγεογηΐθια ἃ Βεγεογηΐῃο Ῥγυ σίδο ττῦς, ΟΥθεῖς δὲ 
Ὀιηάγπγεσθ ἃ ΟΥθεῖ:15 ὃς Ὀιπάγηγ5 εἸαίάεπγ πηοηΓθῈ15.) (6 4111 (ει 
(εἰαία Ρἢνυ σῖθι5 αἀεπιεγιηξ, νς τη γετγί. 787. ΠΥ ποιεῃ 
ὑπὸ τὸ φρύγᾳν, χαοί εἰδ ἐογγέγδ, ῬγορϑὈΙΠίον ἀεάποις Βοοματγίμϑ, 
Ὅεορ. 1.3.0. 8. φιπρρε ἴῃ {πα χα]ωκοχῳυμᾶμη χώξαν ἀμ {4 γοσῖο, 
ἃ δίγαῦθοης ὅς 8115. ἀείου Ὀϊταν, σαι ΡΉΓΥ ΡΊ85 ποιίηήθη ῬΓΙΠΊΟ ᾿πα τ 
ΠηΠδ ποὴ γεῦὶ ἀἸΠΊηΉ16 εἰζ, ροίζεα γεγο τοί! σεηξ! σοπημη Πίσας 
τ. ῬΗγΥ ρα5 οπληεβ ὃ Μαοεάοηϊα ας ΤἬγδοία οἶτπιὶ ππ ῥγοξείξζοϑ, 
Βρύγας ἴδ᾽ ἀπέεα νοςαΐος, πο ϑέγαθο ὥς 11 αγοιτγαηζαν, Παυά ἔκ- 
ΟἸΓῈ ΠΉΙΗῚ ρογἤιαίογιηξ, σπλ ῬΉΓΥ ραβ [8 ἈΠΕ ΙΠΠΙΠΊΩΠῚ σεηΐεπΊ ᾿Γᾶ:- 
ΟἸσανογῖηε: Λέγον ἢ Φρύγες παλαμύταΐοι ἐἰνϑρώπων “βυξῶς. ΑΥτίαΞ 
ΠῈ5 : 4ῃοα ὃς Δ11| οἱατιην ταμίας, (ποα ἢ 81 Βρύγιες ἴῃ Μα4- 
σεάοῃϊα Πιρυιηξ, ΓΟ ΔΌΙΠι5 εἴς 1Π05 ὃ ῬΗγυ ρα 60 ΟΠ πὶ ΠΙΡΤΑΠΕ, 
ὃς Ὁ] ῥγὸ ῬΠυυσιθυς Βρύγας νοσαΐος Μασεάοημπη ἀϊα]δέζο, 4ι]δι15 
ῬΠηπρρη5. ΒίλισΟ- ἀϊοιταῦ, Οεγέαι αυάεπγ εἢ Μγυράοπες 
4υοίάἠατ ἕδη τη ῬῆνΥ σία 446) Μασοάοηϊα Οἰτπιὶ 16, Μυοδογΐ 
βοΐ ἐφ Μωκεεν! “2, χὶ ἑτέεᾳ Φρυγίας τὴς μεγάλης ὨδΟ περαγπὶ Μα- 
Ο-:ἀοπιΆη}. ῬΓΙΠ1Δ 1] Μυραοημμ (εἄθηη {Ὁ1ΠῈ, σαπΊ (4{15. οοηΐζαξ 
Ἡξεγοάοζατη ὃς [105 ἀπΈ Φα Π]Πη1ο5. (ουρίογες Μυράοηϊα Μασεάο: 
ὨΙΟΔς Π]ΘΙΠΙΠ1Π6, αἰ του 5. νΟΓΟ τη Ρἤγγρία ΠέαΣ ποη ΠΗ ΠΊΜΪΟ τ -᾿ 
ΠΘΠΓΙΟΥΟ5 ; τι νἠοαηΐῃν Μυρσάοῃεϑ, πε ὃ, Μγίογηδοθάοηεβ, ὃ Μα- 
σξάοια ἴῃ Α ἤλπῚ ἐγα)θοῖε : αἵ ἀα Ῥἢγυριθ5 ἀπε φα Π[Ἴ15 Ἰοηρα 
ΔἰΠτον {6 γΓε5 Παθοί. ν Ξ 
ΟΝ 811. παρ᾽ ὕφεσι Ξαγ[αείοιο ] 5 4ησαγίης Πϊς, αὶ τη ῬΠιγ- 

14 Ὁλαονα ογίας μεν ΒΙΓΠγμΙαα ἔδγέαρ, ὩΌΪ Ῥοπίο ΕΌΧΙΠΟ πηοο- 
τὰν, αὖ Ονόϊο Π. 4. ἐς Ῥοπέο, ΕἸεσ, 10. ϑαραγῦὶδ ἀἸοαΓ, 

πο 1 γος, Ῥπις ϑάσαγ. 
Ν. 814. Τίω ἑτέρίω 1 Μιποτθηι, (δα Ἠε]Π]εἤροηξίαοαηι, ὧδ 4114 

ΟἸΠῚ ΟΥ̓ 5 οἤ εἰ Ιοαιη νοῦ. 809. ῃἰς δα Θ4ΠῈ γε ργεαιεῦ : ΠΕΘῈ6 ΘὨΠῚ 
Πισπη πτλυϑρύλλη]ον,. αἄεο ᾿ηῇσης 6110 ἃ στα οῖα πηϊνεγία Ῥεῖ 
ἀδοςπη ΠῚ. 101 σοῖο, ἐς χαο τοία Ἡοπλεγὶ 1{ΠΠπ6 σοηίουρέα, νεῖ 
ΠΙΕΡῚ., νῈῈ ΟΡΙΤΟΓ ἔα ΠΕ] ΠΊΘΠΊΟΓΑΥΊ, ΓᾺΡ ἐγαΐ.- , 

Ν.817. Ἴλιον, [εὖ ἐπέλιασε ΠΠοσειδείων" Νοη ἄδ υτϑε τρία, {δ᾿ 
τΛΟΞΠΙθι15 ταητα μη πος τη ἘΠ Προπαιη), ηπ8 ἃ Νερέαπο ὃς ΑΡΟ πο 
ἃ Τ᾽ λοπησύοηϊο σοηάιοὶς σομἤτίᾳ πῆς Ῥοεία [αδυ]δηΐαν ; νἱ8. 
Ον!(. Μεΐδλῃη, ΠΕ α1. ος νγεῖὸ Ἡεγοάοξι5 14 Ἰηξεγργείδέαν, σας 

Γλοιηδάομ 
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Τιλοιπεάοῃ {πείδιτ!5 ἴπ το ΠΊρ115 ΑΡΟΙΠηῖ5 ὃς Νερεπηϊ γοροῆίῖς δὰ 
τησεηΐα υτδίς οοπάεηάα υπ|5 Γαοτῖς. ἸΝΝοΐδηάτπΠῚ γεγο Ε Ἀτίποβ, ἀν πὶ 
Ὡγθεια ἤδης ηόπ πΊοάο {Πππ|π| νεγιγὴ ὃς Ἡγο)απι νοσδηΐ, ἢ Οταςο- 
ταπ νείεγατι σοηίπρεμ πα ἀδῖγα, αυϊθιι5 αν Ὸ5 δὰ ἼΛΙΟ αἰοίειν, 
τοί νεῖο τερίο Τροίῃ, (4ια ροίζεα Ὑτοας ὃς ῬΗγυρία πηίπου ) ἃς 
ἘἾ]115 ἱποοΐας σοπηηπθπηϊίεγ Τρῶες, νἱάς Πα. ΠΡ. 2. ἮΝ ος πηΐητις ροο- 
οιηΐ Ῥοεές 1 αἰίηϊ, ἀππη Πλαγάδπιιπι Ὡγθοπη ΠΟ ΥἹΟΙΠ4ΠΊ, ΖΈΠΟοα» 
Ῥαΐγίαπη, ὅς ῬεγραπηαΠῚ 1η6ς {π|15 ἀπ πέηπη, ουπη ΠΠῸ οοπέπηάιπέ, 
ΓΟ Ψ. 818. Ἴλιον, ἰω ἀλώπαξω ᾿Αϑίωαίη Φ χἡ “Ἥρη 1 Οιᾶ8 [4- 
δυιϊαπίαγ σγαοοβ τη Ττο]α ὀχραρπαηάδ ΟΌΠΪΧα Δ ΧΙ ΠΟ γαγαῆς, αι 
ἰηδησγεΐ 
π:; αἰεα γιθθεθ γορθ [Ἐπ 

Ὑπμάϊοί Ράγ 15, [ργοίζηθ ἡηηεγὴα ΓΟΥΠΊΖ. 
Ἑλξαλίηϊο νεγὸ ἔδοι [6 δΠξπξῖοῦ, 481 ᾿ππτ ρας ἃ σταοῖς ονεγί τ 
απῆδ υθεπι ἤδης ἴδ ροξεπίϊα ὅς οριθιι5, αι ἤπποηι {Ἰ διπαπτς 
πη ΠΟΏΠΙΟ ὃς ργπιάθητὰ, 4185. ΜΙπεῦνας ποηπε ποΐδηζαν, οὐ 
Τγγαταρεπηαία σπγηῖα {δα πηΐαγ, φααῖς ππξ 1Ππ4 ἐς ἐαπο ἱσπεὸς 
δ 4ο ΨΙΓΡΊΪ 115, 
τ ΤΆ ΑΥ γιοηε φημ ἡἀϊοηα αἰ φα ΑΥΓ6 
᾿ “ΕΔ: Ποαηΐ.- ------ τ 
Ἐϊ ργοίεέϊζο ἔβθυα 1114 ἀς  ϑηεγε Μίπογνϑ ὅς Τπποηὶ ἃ Ῥαγιάθ ρεχα 
ἰδία νεΐεγος ηἰΠ1] αἰτπὰ ᾿πηυ{8 ντἀεπέαγ, απ εἰιπὶ Ψεπεγεῖβ νο- 
Ἰαρίαεθιι5, φαΐδι5 οαπὶ Ηδίθηα πα ἔθ Ὀδέτιγ, ΡΥ Δ ΠΕΔΠῚ ΟΠΠΠΕΠῚ 
ὃς Βοηογοβ ἂς αἀἰνιτ45, 485 (να Ὑτο)α ροιπἤοθαῖ, ρου ΠΟ, 
πὶ αἵ, Ηδεϊθηα ἀϊπ 8, 
᾿. ------ ϑαίνες γοσηθέ, οἱυάίζιο ἤοαεης, 

Οὐσῖ Ρο[78 65 4: ---ττ---ττττ------ Ηογαΐ. ἱ. 1. Ερ. 2. 
Ψ. 819, Ξάνθῳ ἐπ᾿ ὠυρυὶ ῥέοντι 1 ἘΠΕ νΙαΠΊ ἤπιπς ΔΠ||6Γ 8 Δ: 411- 
ἰγυγη ἀϊέζιπη ΡΠ ζαγοῆι5 ἀα Παπ1. ΖΕ]ΙΆΠιι5, αἰπαὰς τειταπέαγ : Π66 

ζξῃλεγα Θαπη ὀυρυὶ ῥέοντα νοσαξ ὈΙΟΠΥ 115, ἢ ῬΙηῖο Πάο5 δ θθηάδ, 
ΟΟὐπαπην!5 εηΐπι δεν 15 Πί 6]5 σαγίπ15, ( οαΠΊ ἴλη ἢϊς 4114ΠῚ δ᾽ ΠΊΟΙ5 
ἴῃ [44 τηοηΐο οὐδΐαγ, πηάς Ἰσδεῶον Σεμοξντα ἢϊο νοςζαΐ φαζξογ, ὅς 
ποοχ ἴῃ Ηε]εἰροπέιπι ράγΆ] οἷο ἔεγε σαγία ἀΐεγ]αθ ἐεγίαγ :) δοσ- 
724): ἀὙ100}}.ἐ ΔΉ1071 4761 πιαύῖσαΡ 67) 6{78 αξηττηαΐ ῬΊΊη. Ἰ. 5. Ὁ, 30. 
᾿φιδησύδτη ἀε Χαπίμο Ῥαυΐο τηΐε Ιοααπία5, παης εὐπάοπη οἤς ἤπ- 
δταπ ποη Ἔχργίπιαί. ΜαχιπηαπΊ δαζεπη ἤτν5 Πίος Γαπλάγη ΠΠΠ1Π1, 
σα] 1.5 πποσηΐα ΟἸτπι ργδίου ἀθεσφηξιν, σοπο!Παντς ὑπάς ἔχ ΖΗ472 
ἡ, Ήγ 4 ῬΊΔ]ογα 6678 ἢ πρρλίγια αἰθυνηδί Μεῖΐα, ]. τ. ο. 18. 
ΟΨ. 820. Τίωσε μέτ᾽» Αἰολίδι-] Νοη {παξίπι ροίξ ῬΠγυρίΔι 
ταϊπογεῖη “ΖΞ οἰἸάομι ἀδίουθ1Ε ῬτοΙεπθσιιβ, ΜΥ ΠΔΠῚ ΘὨΠῚ ΠΊΔΊ ΓΕ 
Ἰηξεγροηϊέ, ἴῃ 44 Απίδπαγῃϑβ ὃς Δαγαπηγίτη, ὃς τη τηθατξεγγαηθς 
15 Ῥεγραπηιβ, Αἰ(Δ]1 ὃς Ἐπιπηεηΐβ ΟἹ ΠΊ τρία, ὃς ρεγραπηεπο 1Ὁ1 1η- 
ψεηΐο ςοεἰεῦγις. ῬΠΠ 5 ἴαπιεη, 1. 5. ο. 209. Πιοηγῆο σοηίοπέξίθης, 
Μγῆπ ποιηδη ἴπ ΖΕ ἄεπι πιπξαξαμη τείεγί, αἴχις 14 ΖΞ οἰτάοτη 
6] Ττοφάεπῃ πἰαιε ργοάποιξ ; ἐς Ιοηΐα επὶπὶ Ιου, “ΕοΙ, 1π- 
αἰτ, ῥγοχίρια εξ, Μγ4 φιρηάδηι ἀρρείίαια, ξ9 χμα Ἠεὶς [ῥορ- 
10 φάϊαοοὶ το; ἃς ῥαυΐο ροίξ αἰϊπγπηαῖ Γεέζοη ἀκ γττὶ 

ρει οἰ 



202 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ 8. 
ΖΕοἵϊάα ὃς Ττγολάᾳ ἀπτεγπηπαγα, ϑέγαθο εξιαπι Π. 123. πο ΜΥ ἤαπγ 
τηοάο παπο, νεγιπὶ ὅς Τιοδάθη1 ᾿ρίαπη ΖΈΟΙ]ΙοΙς σο] Ομ 5 σοι ραΐδηη 
ΒΗΠῈ τείεγε, παπάς ὅς Ιρίατη ΖΈΟΙΠΙ δά] οῖέ : ἢς Μεῖα Π|8.. 1. φὰρ. 18. 
Ργοχίγμα γορίο εχ 4πη0 αὖ ΖΈΟΙ τ ΤηοοΙἑ σωρῖε, “ΕΟ ἔαξία, πε 
γῇ ξὅ Τγοας. Νεταμη ἀϊνενίας πΠΠῸ εὰ ἀἜ τὰ νεΐεγιιπι (δπέθης. 
[145 ϑίγαδο ἰρίε ξαέείαγ : χαρά ααάεπι ᾿πάε δοοιἀϊέ, φαοά ἀΠΠρεγία. 
διεῖπε φισάαπι ΖΕ οΙ ΠῚ οο]οηΐδ ἴῃ τοΐα Τγοδαά!ς ὃς ΜΥ Πα: τηα]ονῖς. 
Οὐ ; Ὁπηάδ 4||481 645 ἰοΐα5 ΖΈΟΙΙΔΙ δοσεπίεηί, 41, Τγοδάθπη Ἔχοῖαςς 
ἀεηΐες, ἰοΐαπι ΜΎ 85 ΟΥ̓ΔΙΤῚ ΠΊΔΓ Εἰ πάτα, αἰὖδὶ σοἱομ δ. δας ογο τος, 
τες, ΖΈοΙἀϊ ὐμοϊοηἀλπλ σεηίεηέ: απᾶ Ῥ]ΙΠΙ {εηΐεπηεῖα εἰς, φαΐ 
Μγ ἤδη πιεάιξεγγαηθδηη (Δ1Ο] Γοπέϊθιι5 νἹοϊ πηι ( σπαπὶ Τουΐζῆγαης 
εἴλττι νοσαΐ, ἃ Τ υτῃγαηίς ΤΈΪΕΡΏΙ ραΐγε, 41 [01 ΟἸΙΠῚ γεσηαντε) 88᾽ 
2ΖΕοἷάε ἀππηραε. δεα ΖΕΟΙΙοας οοΙοηΐδσ, “1185 ᾿πΐῈΓ ΟΥ̓ ΖΙΟΙΙΠῚ ἣ 
Ὁαἴσαπι Πυνταπη ἐδηζαπ ἰραγίας ἔπειῈ, Ιοηρε ΠΊΔ]ογθ πα. ραγίοπι Γὸ 
ΦΊΟὨΙ5 Ἰηΐεῦ Οαίσατι ὃς. ἨδγηγαπΊ ἤμνίος τπξεγ]είξας οσοιραγαπέ,ς 
ἐείτε δίγδθοπε : Ἢ δ Αἰολέων ὑποικία, ἐσκεοία ἃν ἐνπὸ τὴς Κυζι- 
κίωῆς μέχεοι “Ὁ Καΐκε, χἡ ἐπέζϑηεν ἔπι πλίον τίω εξ] αξυὺ «ἢ Καίκα, 
“ἢ τὰ Ἕρμε πύαμᾶ" “Εοίμ» οοίογητα [ραγ(4 ΓΗΐΣ ἃ γοσίοηε οἼγοίι 
ὑτζηοιηι σα ( αβομρ μ{2π6, οφηοηεῖης ϑογὸ οσσΉβαΌΙἘ γϑσ το Ε1, 
δηου Οαἱομηι 5 Ἡλγηλμηη βηοΐηηι ἐηεου οἕξαηι. Ἡ πο ῬιοΙ ΠΊΔριι8 
ΕΔΙῊ πε ΓΕΡΊΟΠΕΠΊ 4185 Ιηΐεῦ ΟδσαπΊ ὃς Ηεγπηιπὶ ἢία, αὐ 
οὐ δε πγα ΖΕ ΟἰμπῚ σοἰοηϊα, φίαας τρία πιείγοροί!ς Οαπιε, ΖΞ ο[1- 
ὄεπι πυποιραΐ, σαῖρρε 418 ἔεγε ἰοΐα αὖὸ ΖΕ οἱθιι5 οσοπραία εἰς 
οηι τη ΜίγΠα ὃς Τιολάδ νείεγεβ ᾿ποοΐδ σύδοοϑ [81 ἀερεηΐέβ ΠΠη6-ὶ 
ΤῸ {πρεγάγεηξ. (Ο]Οη 5 πε ΠῚ ΜΈ] σας ᾿ῃ Αἴπαπα γεν! ροίς ῬΕΙΙαπι,ς 
ὙΓΓΟ]ΔΠΙΠῚ 1125, ( ὅς φυϊάεπη ρΙεγαίχιιε ἃ Ρεϊοροππείο αὖ Αρᾷᾶτ' 
ΤΩΘΓΏΠΟΠΙ5 ΡΟ ζεγ5,) ὅζ φιδέμον δέδειθιι5 ΔΠΠΖυΪον ἐ5 Τοηῖοῖς ἔπ 
1Π8, τείζδέαν δίγαθο 10. 13. ἃ 4πο εἰίατη ἱπάιοδίιν, ΠΠ0. 89. ΖΕ οΙπὶ 
ΟΑΠῚ ΟἸαἸεόξα 1 οΟἰΠΠ} ἀἸέξαηι ἐαΠἴδ, χα σγδοὶ ρΙεγίας, ἕδη ἸηΓΑ 
ααδπ ἐχίγα ἘΠ ΠπιιΠΊ ἀςροηΐεβ, ΔηΓΙΖαϊέις τ (αμΐ, ἐξα εαητὶ 
ἄεπι οαπη Πουῖσα {ἀΠΠ8 ; Ἰοηϊοδηη νετῸ γεΐεγεπη δαπάςπι στὴ Α τες 
οἂ ΠπΠΠ, 4 τη Ατέϊσα (Ο]0 ΟἹ πὶ πα {ππξ, οἰ} 5 ̓Πσοἷα Ιοπα5 ἕαπος 
ΔΌΡΕΙ δέ! : ττξ διηδΡ ἐδητππη ἀἸαἰ ΘΕ: οἹπῚ πιεγιηέ. Ησο Ἰρῆπ5 πη΄ 
γοῦθὰ ἀδ ἀ!λ]θόξ]5 Ιοχεηξ!5; χεασοίρων ὅσῶν. τίω ἕξ Ἰαίδω τὴ πατὶὸ 
λαιῷ ᾿ΑΥΘΙΘῚ τω αὐτίω φαυϑρ, (χἡ γὸ Ἴωνες ὠκϑηδν]ο οἱ τότε΄ 
᾿ΑΠικοὶ, χἡ ὡκέϊ έν εἰσιν οἱ πίω ᾿Ασίαν ἐποικήσων)ες Ἴωνες. χἡ Χεητο 
σοίμδμοι τὴ νὸν λεγρμδδη γλωώήῃ 1Ἰασδὺ}) τίωτε Δωείθω τὴ Αἰολί δ"; 
απ “ΗΔ ΜΟΥ {ῊΣ ἄτα Ἔξ}, Ι0Ή104772 647141672) ΟΉ77) ΔΉ ΖΗ ΔΑΣΈΑ 
676 φἰβυηιάγημς, (ηαγι 5 ]ομὸς τὑοσδφὲξ {μπὲ χη “εεῖοαηι ἐμηο 
ζηοο μοΥμηξ, 5 1η46 οΥἹ {π7|} 10γ16: χμΐ τη 447 ἀφάμξ!Σ [ἡπὲν 

ἰζηρηα Ιομσα ῥοαΐο υοσαξά πμεέμηίηγ, ) ΓΟΥΖΟΑΊ ὍΘΥΟ οαηάοηιος 
Ομ “Εοἰἶσα. Ῥοσιοὶ (ς1]. (πὸ αἱέιπια οἰδαία]4 Ἰηάϊοαΐί, ὃς ροῖεας 
ῬτΟαξ ) ποη Δ]18 οἱ᾽ ιᾶπη δηξιια ὃς ραγίον ΖΕ ΟἹ σα, χπ τη Οτατος 
οἷά Τρία ΟἸΙπι τ, στπὶ ΖΕ ΟΠ σα νυρο ἀϊόξα, ηπα ΖΕ οἱτοαΣ σο]οηίαοος 
1η. Α΄ υἱά», εχ σβπέϊπι σοι πη χίοπε οογγαρέα Πῖ. ΡΙμάαγις ]αϊτο 
ἄφιη, 4] Ῥονῖοα (ογρῆξ, (δ Αἰοληΐϑὴ μολπα σλποῦο αἰπνπιαῖ, Ὁ 

ΝΟΣ 



πε. 
ΥΩ 
“" ͵ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊ ΙΓ 5... 

821. πὐροὶ χῶλιθ-  Ματῖς Πίογα ὃς Πανίογατη τῖρας Μεΐα- 
Ἰογῖοα χείλη, πος εἰΐ ἰαὐγά, ἀϊοαηΐαγ, ὑΚ1 ὃς λίπα νοχ γα «Ὁ 

ν᾿ 

Ψ ηἱ 
Ν᾿ 2 ΚΥΓΉΝΝ ᾿ . 

ΠΟΥ ΠΠῚ ΠΊΑΓΡΊΠ65 χεῖλι ὙΟΟΔΠ ΕΓ. 81Π1}} Μείδρῃογα αὖὉ δῃιπΊα- 

αἰιόϊον νενί, 872. ὃς ἴῃ νοῦς πέζαν νει. 894. ὃς 4101 ρα!ΠΠπη, 

Οὐ μέ) - 
ἜΤ," Μ . . . φ 

ῬἤδΠιι5, ΠΌΙρΡῈ 4.114 φοοιι(λτνο ἹΠΠΡΊΓΙΓ 5 πείςϊο διιζεπη Οα}|5 ΙΟΟΥ 
ἽΝ γ. 

ΠΟΥ. 

Υ͂. 525). πιῶδες Ἰώγων 1 Ῥευρῃγαῇβ ῥγῸ 107165, νἱάξ 1η γε. 31 

πῆμ! ἱπέογίπι ρσίείς πος νοζεγαπι ΙΟΠι1ΠΊ, ΠΠΟΓΕΠῚ [εἀε5. ΑΤΕΙσΑ, 

ἰζεγος ΠῈΣ. Ιοπες οηΐπι εχ Αἰεῖσα Οἱ [πΔ ῥγοίεςει, τξ πηοάο εχ 

ϑίθοπε οἰτοπάϊπιι!ς5, (φαοτιιπα ἈΠ] ΖΕ ΡΙααπὶ ῬεΙοροπηεῇ ραγ- 
ἰδπι δηΐεα Τσοιραγδηΐ, οαπηαας ΙΟηΐΔΠῚ γοσάγδηΐξ, 411 40 Δεῇκῖς 

ἴς Ῥῃ]Π, ἃ αυθὰβ εαάοπι Αοἤαῖα ποπηπαΐα) [γάϊα ὅς Οαγια 
ΠΊΔΙΪΕΙΠΊΔΙτι ΟΥ̓ΑῚ ΟοΟΙρατιηξ, 1 εἰεσες ὃς Οαγοβ ἱπάς ρε]δηξεβ : ἃ 
αυΐθιις ΓΕΙε σας γεριοηι 4155 ἔπ ρτὰ Ἐρδείαπι ὅς Μγοαίεη πιοηΐεπη 
ἘΠς ΖΞ ΟΙΙἀεπῚ ασεΐ, Οαγεϑ ἰοοα ρεγδηιδ Πϊ5 Αὐ γα] ογὰ τεημ6- 
τὰηί. Ηΐης Οαγαμπη πο πγθπηηῖξ πο ὈιοηΥ Ππι5, ΦΠΙΡΡΕ ΠἸΟΓΙΠῚ 
ἵερίοποι αὖ Ιοηΐδιι5 οσοπραΐαπι δοσερεγαΐῖ, αἴ ΜΥ ΠΔ11. ΠΔΊΟΓΕΙΙ 
Ὁ ΖΕοΙθυ.5, ἀπά ὅς εδηγ ομτ, αδπαται ΤΠΙΠΟΓΕΠῚ ἴδηζΠΊ 
τα Ῥαγίεπι [οηθ5 οσοιρατίπέ, Μεάιζεγγδηθα αυ!ἄεπῃ ΟΠΊη14, ὃς 

ΠΠΑΓ ΙΕ ΠΤ ΟΥας ρ8γ8 ἴῃ Οδγιπὴ ροξείζαίε γεπηδηπέ : της ΡίοΙεπηδ- 
15, ΠΠ}. 5. οΡ. 2. ϑέγαθο "Ὁ. 13. Αἰ Παπε (σεοργάρῃι Ολγίαπη Ὁ Ιοηΐα 
ἩΠΙπρυτης, ἧς (εογῆπι ἀείογιηΐ τη εα Μγ]αῆα, Αἰαραπάα, ΤΊ Δ]165, 
ἡαρηεἤατη χἀ Μααπάτγιπι, ΓΔοάϊοεδπι δὰ Γγσοαπὶ (οα] νἹοίηα (ο- 

Ἰοίας, {είϊο ϑίγαθοπε 1. 12. 4ιο αιυίάεπι Ῥάα] δὰ Οοϊοῆεπίες 
φρίζο α παηΠὰ ) δαίχις υγθε5 τηθπηου Δ 1168 ΠΠΠΠΊΕΓΔηζΕ8. Ῥοιτάδηη 
εἴϊαπΊ ἸΏ ογὰ πιαγιἔπηα {πᾶ Ογεΐατη τγείριοἱε εραγαζίπη ἃ Οαγία ὅς 
Ἰοπία Ρίοϊεπησοις ἀοίονδιε : πάπα ταπΊεῃ Α111 (Ὁ Ολτῖὰ σοπηριεῆεη- 
ἀπηξ, 1 δα εηἰπὶ εἰς ἨδΙσαγηδτι5, ταρία φαοπάδιη Ο για αΓὉ5, 
Πεγούοίο ὅς Πιοου ἤο μι τοτιοῖβ, ὅζ ΜδυίοΙ! γε ρὶβ πιοπαπηεηΐο ΔὉ 
τίετηιπα υχοῖς οοη!γαζζο (ἃ 480 411 ἸηΠρηϊΔ πποπαπηεηΐα Μ4η- 

ι 

Ζ γΟΟΔΠΙΙΓ ) ΠλαχΊ 6 ΠΟΌΙΠταΐα. Ιοπαπὶ νεγο, ἔξει Ἰδοηπτη Π0- 

ἴπεη (Ἰάονες ἐπίτη ργουγία ἀἸαίθέξο νοσαηζαν, ας Ηοιηεγο Τὰ. 

ὉΠ - --αΟΟ Ροιωτο ἡ Ἰώονες ἑλχεχίτωνες ) 
στδοι 1ρῇ! 40 1716 (εὰὰ 1χογ6 αποάλῃη ἀεάποιηξ, ΠΟΘ. ΧΙ ἢ{1π 
ὕπη ἔπ ᾿ρῇ ρεγῃϊδεης : νεγαπὶ Ἰάονα, ἃ 410 [οη65 σεηὶϑ αἱ- 
δὰπξ, πο αἰϊσπι πῆς πυλη] Ἅαύηηλ ΠΙταμ. Ἰάρποῖῃ, ἐς φιο 

ππ-- Ἧ" ἀγλδα ον μεν (εη. 
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Ῥπεπεη, ας Πίος ἃ ΠΙΟΠΥΠΟ ΠΟΠΊΠδηΐαγ, ἴπ ΙΟηα (1 ϑηηγίπα,. 

ἢ δ 3 Α΄ Ὃ 

ΟΟΜΜΕΝΤΆΚΕΙΙ δ 

ἅεη. δ. το. ν᾿ 2. Ὑοῖπυς ὃς 4{Π| ἀο(Ἐ ἢαίαπηξ, ἨΙςΣ δαυίάειη ἵν 

Ῥεης αἴδηξογ, οπὶ (γοδοία Ξφυδ) ἴῃ ἴβοτο οοάϊος (ἐξ Ὅλη. ς. Ὁ 
ν. 21. ὅς σ. 1ο. Υ- 20.) παησαρεξαγ, αξ πϊπΙπλαηγ ᾿πξέρ πε ἴηξες 
Ζαυαη ὃς Ἴώων, ἢ ἀϊραπηπια ΖΕΌΪΙΟΙ Δ] γοσλ!διι5 ἱπέεγροπαΐαγυς 

ΝΞ δὶ π ἀξ ἐν. 
απο ἰοηδέ νυ. ()ποά δ ΤοπιπΊ σεηξεπη δεεποέ, Πρεΐ ΠΝ} 
(ποῦῖηπ ἐΈοΙ ΠῚ οο]οηϊαο, ΙοηῈ5. πΊεΠ 11Π15 ἀΓΌΙΠΠῚ ἰαπηα ὃς ρος 

ἐεπίια ἰθηρα Ργαοο]Ππϑταηί. ΝΑηὴ ργδέεν ΜΙΘέπμη, ἘΡΠείαμη, ὅς 

ἘΠΟΙΊΕΙῚ ραίγια ρΙεγίαιις Παριΐα, νἹ 46 δ]. σαρ. 43. (πη 18 ἡ 

ἐεῇσοηος ἀἰοϊίας ἃ Μοίδέε ἤσνίο ϑπλγγπαπη ΔΠπεπίε, πε ργοθα! 

πᾶς οτίο, ἀς αῃο ν!άς Ῥ]ίη. ΠΠ0. 5. σαρ. 29. ὃς ϊβομίμις, χαρά δ᾽ 

Ἰοηῖα Ρα5 ἱπίγα Μδοηϊᾶ δηίίαθιδς ἔα  Πηηος5. ἔθ!) Οοἰορθοπ,ς 
ΑΡΟΙΠΠΙ5 Οἰαγ ἕαπο ποΌ]15, Ἐγγέθγα; διΌγ Πα Ἐτγγέδιαα,, ΤθοΣὺ 
Αηδογεοηέ!8 Βοείβο, Οἰαζομγεπας Απαχάρογα ΡΠΠ]ΠΟΙΟρΠΙ ραΐιία, τε 
σκίεοεαϑβ ΔΕ 4}. ᾿ "ἢ 

ΥΝ. 824. Μαξανδρί(Ο- λιπαρῆσι 1 ΕἸανίμ5 Πῖς ΟὈΠ ΤΕ 5 ὃς ἑονέαοῆς 
Πεχιθι5 ποΐι5 εἰζ. 1)6 εοὸ Ρ]1η115.110. 5. οἂρ. 29. Απιηῖς ΜΦΑΜΔΟΡο 
ογεη: ἃ ἰάοῖ ΤῊ γιοηε 8 Απἰοογ θη, Ρ᾽μΥ 111 7.16 ΑΜ": Ορρίαῖ, ὃ 

γερίοεμς βηρηηῖδης ογοῦυ, τεα βημοίας βοχέδης, μὲ {Ὡρ6 ογεάάεο 
ἐπ Ὑευογεῖ. Ἡΐϊης ΟὈΪΙια σοηῇ] δυὰξ νεγθουηγ αἴηθαρεβ ῥθτος 
ψοιθια] εν ΜΙ αράγὶ αἰεὶ ἰοἱεηξ. [τὰ ΟΙσοο ἴῃ Ῥιίσηδση, Θνος ΜΠ 
ἹΜααπάγος, 7μ6 ἀϊυογείομίᾳ, βοχ]οηοίζης ζη 1 ὃ Μαδιαν ΠῚ 
νΕΓῸ ΟλγΔΣ ἄρτὸβ 41Π|ὸῸ5 Ῥευ αἰέν ΚΣ {Πγῖὸ γίσαγε ἰἤηῖο, οὐπι, 

σαιόζοτε ποτο, ῬΠηϊας αβγηγαΐ. " 
᾿Ψ. 825. Μιλήτε Ζ μεσηγὶ 1 Τπέεν ἄππιι5 Παΐσε ατϑες Μαδηάγαπιῦς 
Π τῆαγα ἄθνοῖνι Αβγπγαΐ ετιαπ δίγαδο Ὁ. 12. ὃ. Θ0[1ΠῈ15 σᾶ. 43. 
2 ρΣ σα μγ τη βῆμα χη ἩΜτίοεμηι ἀυϊ1ε 55. Ῥγίρηθη. ϑεὰ. 
πιυοὰ «ἃ ΜΜείρετιηι (ρεύξαξ, εὰ Τοηΐδ σαραξ ἃ ῬΙΙΠῖο νοσδίαν, οάπη-ος 
ἥπς ὃς ἙΡΠείαπι οεἰεθεγτιπηας μ1Π{ ΙΟηΐας πγθε5 ἃ ϑίγαδοηε, ἴδ. 14. 

ἀεοάυξϊαπ ἁγηναῖ Ἐρθοῦα5 φρο ϑέγαθοποηγ, δίας ᾿πὰς εαπὴ Μίτς 
Ιεεπ ἀρρεϊ!δέλιι : πον νερὸ Μιϊθίστη, Πέα Εἰ ργορίηααο οοΠ 
ἀϊίλην, ἃ Νείβο οὐἱρίπς ΡΥ, (εὰ χὰϊ Αἴδεθηϊ5 ΔΠαφηλάϊα οΟΠῚ 
τηογδίι5 Πποίδέ, ἔππὶ ΕΡΠοτα5, ἔσπη Ιρίε ϑέγαθο τείζαξαγ, (εἶδ. 
γε οατ τε 11 ΑΡΟΙΠηϊ5, δ λάγγμαϊ, χαλῇ σονιθ δ, ἀρρε [Δ], 
ΟΥ̓ΔΟΙΪ απ, 46 απῸ νἱάς 1η νεῦί. 445. υ1 ὃς Μη ΕΠ [γάσηία δι. 
νεΐζες, ΟὟ ᾿πῇρῃηεπΊ το] ΠΠ]Ἔπι 1. ἀ6]1Ο115 ΟἹ πὶ Πα Ια ; ἃς Ργαζετε; 
ῬὨΠΟίΉρηΙ 101 ἡδέϊ, ὙΠαΐθς, πίον ἐερίεπι σγασοία (αριθπἕθβ πιιπῖθα. 
τλΐῃ5, ΑΠαχΙπΊδηἦον {ρῆδογᾶς ἱπνεηΐογ, ὃς Πα]Ὲ5 αἰ οἰραη 5. ΑΠαχί 
τΠΕπε5. (Εἰ οθευττλὰ γεγο ἔαόζα οἱξ σοϊοπίῖς ναγῖῖς 1π πἰγαι πα α 

πιγδμηι ΤΟΥ ΟΉΎΜΙ 4 γμαγῖα σθηϊέγὴχ δαῖτ, π᾿ ῬΙηϊο Πάερ, ἸιΡ. 5. 
620. 29. Τηάειτι νοτὸ ἴῃ ἀχυγίαπι ἰαρίᾳ ρου ἸπΔπὶ σ᾽ ουλμη ΨῈ ι τ; 



5" 

Ὁ» 

ἐ; υπᾶς δἀλρίατηα Πάλαι πο] ἡ ἄλχιριοι Μιλήσιοι, ΟἸ »" βγο- 
ἡ ἔμογε ΜΊ 6. ἧω 
Τὰ ὀυρυχόῤφιο ἸΠριυδὴς 1 Ὅε γοςε ἐυρυλχόφφιο [ΔῈ ἀϊζζαπα Ἰῃ γοτί. 
37: Ἰέηση ΨΕΓῸ ΠΙΠῚΠ] πηαρὶς ΠΟΌΠΠΙταν τ αααπὶ ῬΑΠΙΟΠΙΔ 101 οε]ο- 

τ, (εἴτ ϑίζθοης 1. 9, ὃς Βα 101 Ὠλέα5, ὑπι15 ἃ ἐερίεπλ λρίθη- 
᾿ς ΠΑ Ι ίς. ᾿Θραίοίος γθῦο οαρος τὐθεπὴ δδης ΠαραΠ6, φυοὰ 
τπείο Πἷς 1ηἀσδέμν, ναὶ 14 ἀυραπηοηίο εἰΈ, φιοά 4Ὁ ομηηϊθιι8 
Ἰηϊδιι5 Δη] Δ ΟΟΠΊΠΊΟὐτ5 Ιοοιις οἰ ρεγείαγ δὰ Ῥαἠϊοηΐα ςος- 
Τὰ . 

Ὑ. 527. ΤΠαῤῥαδλλίίω "Ἔφεσον 1 ἘρΠείις (4παπη αἰξουμηι ΟΥώ- 
Υ 

ἰά ἱμη)167: ῬΙΠΠῖς νοσαί, ΜΙεταπΠι [ΟΠ]. ῬΓῸ δἰΐεγο Παῦδης, ϑίγαθο 
γέῖο ἐπιρουϊαΐη τοίί8. Αἴα: ᾿πίγα Ὑ ΔΌΓΙΙΠῚ σε] ΕΓ ΠγαΠη ) ΑΡΕ]]1ς 
ἐ ῬΑΓΠΔΠΙ ριἐζογιπι, ὃς Εεγδο τε ρῃΠΟίΟρἣΙ ραΐγια Πα, 4] σκο- 
νὸς ἐδηογ ο[ἡ5. Ῥτορίεν Του ρέογαπι οὈσυγΙδέδπη, σορηοιηϊπαίῃ9 
ἐς {{πῦεπι πδης δὉ Απάγοοϊο Οούτγι Αἰ Πεηϊεηῇβ5 τορὶς ΠΟ, ὅς 
δ οηἶς Τοπίοα ἄπο, σοηάϊίαπι (ΠΣ, τείετε. ῬΠεγεογάες. ἀρυά 
Ἐγαθοηθυ, ΤΟ 14. αἴχας Πίπς εἼὰ5 ροίζετος γέσες ἀρρε!!δίοβ, ὅς 
τἰπιιπλ οοηίεπιπη τη Ῥαπίοη!5 παρα μδ, ὅὃζ ραγραγάπη δο σερν 
ΠπΊ, (Δ Πα ΠῚ ἸηΠρηΐα γτορία, σείταδ, Ποῖ ηυ]Π]4πὶ τερίαπι Ρρο- 

 ἐεαίοεπι Παυόγοηΐ, (δὰ ρόξιι5 αἰγακτό λές, [ει] γερὸς (4ΟΥἼΠομ Σς, 
ἹπῈξ 'πα ἐδ γα νίάε Ὁαίδηθοη. τὴ ϑίγαῦ. 6 Δ1Π|5 ποπλη 9, 

αἴθυι5 τγὍθῃ] Ππο ΟἸ ἐπὶ ἀρρα!]αΐατη ῬΙΙηϊμ5. ὃς δίορηδηιϑ (εἰἴὰπ- 
Ἢ, πῆοκ ἴῃ γεγί, 8179. ἀἸοεΐαγ. ἡδν 
μεγίλίω πόλιν Ἰοχεαίρης 1 Ῥυδιίαέ ΨΟΠΤα5 ἀπ΄ μογώλης ἢΙς [6- 

πη 1 ἡοῇ Πί, αἱ ἐριτΠοίοη δὰ Ὀιδηδπι τείεγαζαγ, Ἰθουπάππι 1}- 
16 Αὐζοι, οάρ. 19. Μεγάλῃ ἡ ̓Αρήεμις Ἐφεσίων. Ὀιδηλ γεγο, 1185 
τη ΕἸ νιάε ἴῃ νογί, 525. νθπατνχ Πηριίιν, ὃς ᾿Ἰοχξαίρᾳ ἀἰοϊξαγ, 
Ὁ 1ὸς 7,107116, ὃς χοάρω σαμάφο, Ἰἰτεγα εὐ ρεῦ ἘρθΉ οι ἸΗζογέα, 
Ἰποα τγάος {π05 τἀπαιαιη δου δπγτξαϊ, ( πηὰς ὃς “Εχῴτῃ ἀἸοῖαν, 
σας ΑΡΟΙῸ Ἕχάτης ὃς “Ἔχῳτηξόλ 0)» ἃ γ441115 ῥγοομὶ 6Ρ21{11:) νεὶ 
τὴν γεηρίογες πούτα πππαῦὶ ππηῖης πα σοφηῖ. Νοη Δηπιη γε- 

ΤῸ ἀεα ΠῸΪΟ Εἰ Ὸς παρὸ ὀϊοσία εἰς, γολπηγ ὃς 151 τρία οαπὶ Ἀροϊ πῆς: 
ἠηΐος. τη ΠιοῸ 4ιλπὶ Οὐ ρίλι νοσληΐ, Ἰηςοΐα᾽, ἐδίτε δίγαθοης, 

᾿ Βουίλει (ππέ, ποπΊεη Ἰρίατη χαρά Ῥεἶο Ἰηί]α᾽ 4111 ἐγιθαπηΐ, ππὰ 
ὉππῚ ἐἰδου τι Πογπι ογέμ, ΠῚ νεπάϊοαηίες : [εἀ γαπᾶς εξ σγο- 
ΟΟΓπὶ (ὩΡι}145, αι ἀ6 Πογαπι πα! ι15 ἔδγαηζαγ, πρτᾷ τος 
φυΐπΠΊ5. 521 - ἃ ἿΝ ; 

ΟΥ̓. 828. Ἔγϑα ϑεὴ ποτε γηὺν 1 ΝΌΘΙς πος Τίληᾶρ ἔειηρ 11], 
οα Ἰπξόν {ορίεπη οὐδ᾽ υπιγάσα!α παπηογαίαμη οἱξ, (πὲ νονία ργο- 
ΧΙΠΊΟ ἹΠΠυ τιν", ΟῚ αἰδιώσιον ὃαῦμιω ἀἰοῖταν,) ἃ ῬΙηῖο ἀο(ογδιξας 
26. 14. ΠΙμΔ αὉ Αππαζοηϊθι}5 (6185 τηαρηδηὶ ΑΠ86 Ῥατίεπι 
δος ρα, ὃ. ῥίαγος αγθες {γα Στῆς, ΤΟΙ Πι15 ὃς 411 ἐγαδππε) οοπ- 
ΟἸειτη Πα ΠΣ Πΐς Γείεγε Ὀιουν Π15: οἱ σοηίοηεις Μεῖα, 1. 1. ο. 17. 

 Ἐρβείμς, ξ9. Τταρνο ἠοΡ11 7} 7ηηπγηι. ἐν ρίμηι, σηοά ἀγηγαχοπος 464 
οιτα το} 1417 ἐγ σάπηξιγ. Ἑΐος γΈΓῸ 11 Ἢ αγθό ἸΡ ργοάιυδέ 5 

ἀξ ῬΙΙΗΙΠ5, 1. 5. ο. 29. ΕΡῥε[ες ἀγηάχομμη ορης, ὃς Ταϊείημ 1.2. 
 ϑίτζαδο εἰἰΔΠη} αὉ ΑἸηΖοης ϑίσγγηα ΠΟμλΙΠς ΑΓΕ αν Ὁἱ5 ΘΓΊγγπᾶς Π0- 

; ᾿ , ἼΣΩΣ ν 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΙ 9. 2ος 



“Οὔ 

δ ν τ. ἧι 
ΟσΟΟΜΜΕΝΤΑΚΕΙΙ ὁ. ; 

θη ᾿ηἀἰξ τ γείοιέ, δίχα ἱπάς Ἐρβεῆος ἃ ΟΔ]Ππο Ῥοεέα ϑιηγς 
2:05 νΟρατῖ, εἰαίχψιε ᾿ποοί45, ἀΠσεητϊοης ΑὉ ἘρἢεΠ]5 [αέζα, υγθδπῃ 
Θιηγγηδιτι ροέϊεα αἰέξαΠ1 ἸΏ 4114 Τοηΐα ραγέε σοπαϊ πῆς, ϑ8εᾷ αδα- 
Ἰοίᾳ εξ χυα ἀε Απηαζοηΐθι5 ΡραΠΊπη ἐεγαπέαν δέγαθο τρία ἰδ] {ξλτ΄ς 
ταιέ, αἴσια εα ἄς τὰ (ξηξεηζιαπη ΠΟ Τγᾶπη 1η νεγί. 65 5. ἐχψαῖγο. θ᾽ 
γοῖ5 αυ!άεπι ςοπάϊέογιθιι5 τηούο (3έ ἀϊέξαπη : ξεπηρ πη γεγο ἀπ. 
φεηζ5 νΊΡΊΠΕΙ ἀπηΐς ἃ ἑοῖα ΑΠΑ ἰφόξυπα τγείεγε ῬΙΙηΠ15. ἷ. 36. ς. 14. 
ηυοὰ ἀε Αἴ ργορτίς ἐϊέξα ἱπέε!Π!ρεηάμῃπι. [Ιη δητίαιο ἐεηρίο. 
οοπάοημαο ορεῦὶ ργαίῆδ ΟΒενΠρΠγοπθαν ἀγοϊπιζθόξζιιῃγ ῬΠΙΠΠῚ5 ὅς 
δέγαθο (εἰϊαπέυγ, 1Ππ4 γεγο Ὁ Ηεγοϊεαΐο φαοάδηη ἱπρεπίαγη, δέ 
ἔλῃναπι ΠΡῚ νεῖ εχ ᾿πίδπηϊα φυδύογεί, εα πούϊε 44 παΐπ εἱς ΑΪθ-, 
χαηόες Μαρηϊ5, (ἴτε 5011πὸ ς. 43. Ηϊης ΤΙΠΊΣΙ 1οςιι5, ὈΙΔΏΔΠῚς 
ἀοπΊο {πὰ ἔμπης αὈΠΠΠδ, πεαις ἐπὶ σπγαγὸ Ροΐα δ, Ἰη ΟἸγπηρίαάϊθ. ἴ 

Ῥαγίι -οσσπραΐαῃι : φιῖρρε φαοὰ Πιδηα, Ζιμςῖηα ἀϊόζα, πᾶς πος ᾿ 
τήηεῇ Γι πριᾷ σοπέγαόξιμη, Ραγέα! ργδεῆς ἀϊολίιν : 4ὰὰ ἄς τὰ νι εἴπ 
νεγῇ 5σο9. Α οἰνίθιι5 αυΐειη τε αΐηηλ εἰζ, ΟΠεγμποογαίῖ5 Αὐτῆς 
τοί ορεύα, (εἴα ϑίγαθοπε. , ἧΝ ἢ , 8 

“ετύκον]ο 1 Ῥεν τϑάπρ! ΠοδίοποηῚ ἸΟηΙΟΔΠ1 ῬΓῸ ξτύκον)ο, “4ογ. χὴ 
γιθά. νειὉϊ ταϊχώω, αἰριγαΐα δ[ 180 {Πξεγὰ Χ ἴῃ [ΕΠῈΙ6ΠῚ χὶ ἸοηΙοε ΠῚ ὧν 
ταί ; η1Π ὰ νεγῦο ᾿παΠ|. τύκω, οί «ἤξιτ είν ομϊτι5 ριο ἑτομκώζων, 
ἀεάπισεγε Π14]1|8. Ὑ 

Ν. 829. Πρέμνῳ ἔνε τῆδεης Ηΐπο σομ)οέξαγαπι ἔδοενα Προς 
Ῥεοίρα πορῆξη, δΌ ἱπῆρηιϊ 4Π171π| ΠΪΠΊΟ, 1155 ΟΙἸπι 18] Ἔχτεξ, ἰπτὺ 
(Ἰταπ), πο ἙΡΠείιΠ) ΟΠΠΊ Φρρε!δέαπὶ γείεγε ῬΠηΪα15, ραγε! ροξας, 
111 1π πο ἔσπαρ! πη σοηαιΠῈ 4αλτη (ο αγθι ςοηγεηης ς ἢ ΠῊΝ 
Ογἐγρῖαῦη, ὃς 87) )ΥΉ 2, ὃς ΤΥοβοαγ2, πο ἘΡΠείο (μυώγυμαψ,ς 
(ᾳποά (ἐπε ΡΙΪηῖ15, 401 ἐδη1 οἰἵγη ΟΥ̓Ε στ άηι, ξ5. δηιγχθβαῦι οοσος 
γΟΥΉ6. Τγαοῤοα), ξδ ΡῬέοϊθαρι, οἴ σἐρΐετα τη!είδη,,. γοσαΐα Γαπὶ 
{εγέ,) {δὰ ραγίαπι ποπηπα [αΠῸ ἐεζδξαν ϑιγάδο, 411] ὅς 5ΠΊγΓηΑΠος 
ἤσης ἘΡΠείϊδη1 ἃ Τύδοῆδθα αἰ ΠἸησιῖς, παρὸ Ἡ!ΡροπαζὶΙ5 νεῖ δά δατος 
οέη5, "Ὥχισεν ἐν Σμύρνῃ μεταξὺ Τρηχείης Φ χἡ Λέπρης ἀκ]ὴς» Ηά-ὶῖ 
δήίεαυΐε 221 δγηγΥηα ( ἘΡΡοὶ υἱοο) τιέεγ, Ἴγασρόαμι 5. 1, ργαῆε 
αἕ[ο:. ι Ἶ ἜΝ αν {1: 

Υ. 83ο. Μῃονίη «ν᾽ ὁπ) αἣσιν 1 ῬοΙ Ἰοπίοας υὐῦοος ΜΡογ2 45 οἷ ὦ 
Οὐΐαπι Πίλπη ἀβηγπγαῖ, ιαπὶ (Ὁ Τ πιοῖο πηοηΐε, ογοοο ἤογεπτις 
τΠΠπιὸ (ἐείϊε 50 Π1πὸ ἕᾶρ. 43. ) σππὶ Ἠοπλεγο Π|44. 8’. παῖε: Ἢ 

Οἱ χἡ Μῆήογας ἤγον τὸ Τιώλῳ γεγιῶτας. το ΠῚ 
ΜΔ ΟΠΙΔΠῚ ΚΝ ὃς ΓΥΠΙΔΠῚ ἐκ μασιν, ἂὉ ἁπιόξονε μαδουῖ, οοἱσ, 
Ἰλίο πος νεγίι οὐπὶ νον, 846. (λ{15 Ἔν! ἄδης οἷς  αλη (επἐεπ ΙΑ ΠΊ, 
εἴίαλ Ῥ]ΙΉ1115, ΠὉ. 5. σᾶρ. 9. 1,γα γι Μεογηαηι φμΐθ φρρε εαμΆ, ἥ 
ΔΙ ΓΠΊΔη5 » ὃς ῬΙΌΓΙΠΊΪ 41Π πηρεόξαμειν. [Ιἄδθη1. ἱληθη ῬΙΠηΐα5. 
Ῥαυΐο ροίς Μαοηίοβ, ργοργίε (ς1]. ἀϊόξος, ἴπ ππᾷ ἕαπίμ πὶ γ᾽ 
Ῥατγέε, δὰ γαάϊσεπ ΤΠΠΟΪΙ πιοηί]5, Ιοσαῖ. ΝΙΠΊ ΓΙ. ΔΙ 1 Μαΐοα,ς 
νά, ἴειᾳ Μήονα, ἃ 1 γάϊς, (Δη ι1Δπὶ σεηΐειη αἸνεγ 3:1), ἀππηρπαηῖ,, 
τειτε δίγαθοης [1. 1.3.. 411 γεγο, εοάςπι τοίϊα, ργὸ ελάθηη σεηΐε ἤᾶτος 
Ὀεηξ: (δ 4] 65 ἀϊνεγίαβ μι σοηΐες σοηίδπί, οουππὶ ἢ 685 ἀ{1πῸ΄.. 
δαετγς ποῦ Ρομηξ : ἀπάς Γγἀίλῃ) ὅς ΜαοῃϊΔη1 ΘοΠ] ΠΠ (ἘΠῚ ΠΝ 

: ; ι 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΜΒΙ 5. 
ΙΕ Ρ οεἰπηδριι5, ἘοτΙΙΠῚ εξίδτη (Ἐπέθηξίαπη 4] Μαροπᾶς εοίβεῃη ουγη 
[γα ϊ5 ἰδοίπιηξ σοηΐγατίας ργαξεγί ϑίγαθο, ἀ8 ϑαγά 1015 Γγ 5 γα 
ἰοηιεης, Ογοο, ὃς σ θγοΓ ΠῚ ΓγάϊαΣ τεριπ ( 48] Αἢα 1πΐτὰ Ηδ- Ἰγη Ἱπηρθγαγιηΐ ) γορία : Βασίλειον ὑπῆρξε δῇ Λυδῶν, ὃς ὃ ποιητὴς χδηεῖ Μήονας. οἱ δ᾽ ὕςερον Μαίονας, οἱ ( τοῦ αὐτοῦ τὸς Λυδεϊς 
δ᾽ ἑτέρες ὑποφαίνογ]ες᾽ ταὶ δ᾽ αὐτοῦ 
Ἧ1ὲ 1 γαογηι, 7π05 Ρορία δορά; ὑοσαὶ, }ο[εγίογος: ΜΜαοηας, δο 5 746 «ἰ11 ΦΟ({167}1 οπγ} 1. γα ΟΠ ἱηάϊσαγε, «ἰδὲ ἂὖ δὲ ἀΤΌοΥ[0. - ἘΠ: Ὅεγο ῥγὸ 11 ηὶ ῥαΐογθ. ΑΠὰ ππθπιογδθι!8ς Γγάϊας υγθε5 

{πὶ Γοάϊοεα αά Γ γοιπη, ἐχ ῬιΟΪεΠγσὶ (εηΐεηξία, “ιΔΠῈ 411| Οαγία Αἰουθης, ΗΠ εΙρῃϊα, Μαρπεῆα τὰ διΡΥ [ΠΊ, ἃ 4 Μάρῃες [4-  Ρδ [ΓΕΓΠΠῚ δίίγδῃθης ποπΊεη (ογεϊει5 οἱδ, αξ ἴδε ἃ Εγάϊᾳ Γγάϊας, 
ἰδ Ηεγδοῖίθα 1 ἴα τς Ηογδοίπις ἀϊόξις ες. 56 ααοά «ἦ Γ᾿ γάϊα» 
Χ Μαοηϊα: ποπηίηα ἔρείξδέ, 1,γάϊα ποίηθη ἢ 1.πι4 5ΒΘΗὶ Π|1ο, ΠΟΙ σεηξῖ5 σοηάϊζογοπ οοηίοηξ, ]οίερῃιι5, Ἐπίδθιιις, ὃς 411 ρία- ΠΩ] ἀφαάποιηέ, αιυΐθιι5 ἔλοιῈ αἤδπέον. [πᾶ νϑῦο (ϑαιδίαγ τεγεγά ἀηθοτιι5 ποι 68 Μαχοηία 4ΠΆΠη γάτα ποπηεη, [ἰοδέ φριιά νείΐο- 
ο στάοος, Ροείας ργα δΓΕ[Π1, ΠΊΑΡΙ5 ΟὈΕΙΠΙΙδγ. Μαπορμδς αι- ἀπ ὨΟΠΊΘΏ ΨΕΙ͂ ΓΟ γ (185 ἐοζ1, να] ραγίϊ Μαραπάγο, Οαγίτγο ὃς Τπηοῖο ΠΊΟΠΙΙ ῬΓΟΧΙΠΊ8., ἃ (σγαοίς ᾿ηἀϊέπηγ) ΑΠΗ͂Σ νἱἀδέαν ἃ μήσαράγο Πυ- 

ΟΥ. 832. Χρυσὸν ὁμὲ οδὔνῃσην 1 Ῥαζξοϊαπη Πανίαπη ἑη Ἡδγηππὶ ἸΠΠσεπέε ΠῚ ΔΕΓῚ γαιιθηΐα ἀγθηῖς τα ἴα ΟἸΠῚ γοΪν δ, (ἀπά ΡΏΪΑ ΟΠ 6 Μιήχ διγεο νοίο 1δὲ ΔΟΪαΟ, ἐδ απὸ νἱ4δ Ονϊᾷ. Μείδῃ, ἔτι.) δ διιζξονιδιις ραηΊηη Ργοσιέα πη : ἀπε εἰπὶ ΟΡ. ΟΥγ ῥοα; ἐπλπη ἀϊόξιπι ῬΙΪΠίας τοίογέ. Δαγθαϑ {{{8ς ΔΓΘη45 Δηΐα χίδίει [- 

ἸὰπῚ δίθρπε} δάθο οο!εδγαηαῖ. 
γΕΠΟ, ΠΡαζζοΙ 5 Χρυσοῤῥόας αἰεὶ ΡΟΓΒΟΥΙΣ Ργορέεγ ἰηρθηΐεβ ὩΓδὶς ϑΘΓΟΙΏ 1, ΟἸΟΞῇ τερία, χαδηγ Ἠμνίμ5 ἴ5 Αἰ εραξ, ἀἰν τα 5: νἱάθ ἴῃ 

ΟΥ̓, 834. Κύκνων εἰσαΐοις λιγυρίω) ὅπα ] ἴῃ Μαδηΐα ΟΑΙΏρΙ5, ἢι1- η1δι15 ἩοΙΠΊΟ, Ῥαζζοϊο, Οαγιῖτο, ὃς Μαδηᾶτο ΓΙῸ Ι5, ΟΥρηος θυηάλγε Ἡογηεγιις ὃς 2Π| απόξοτες ἐο ῃδηξη:- ΡΓΘΙεγεπῚ γογο ἴπ Ὑγλτ5 ὃς ρΠΠἘ  θι5 Ιοοὶϑ οἶγοα Ολγγαπη ὃς Μαραπάτιση, ( φαογιπη ἰδ τηειΠΙηε διέζον νογί 826.) Ὁ] Ασ,Θ- λειμκῶν ΑὉ ἨοπΊεῖο Ἰηϊηδέιγ : ἢϊπς Ῥγορογίϊς ᾿ ο  - φημι υἱέημάᾳ εξ ογα Οαγβγ. 
Υ̓́ΒΠΟΕΙ ΕἰΙ4 πη σΔητι15, οὐ ι5 Πς πη θπ  Πἰᾧ δέζογ, Ρ αεπτα δὲ αρυά γεΈΕΓῈ5 ΠηΘη το ; αἵ Δρι ΤἼδΟοΓΙ [ΠῚ [ἀν]. 1. Ἠογδί. Οὐ. Α ὴΣ “ἐπεοᾶῃη 1η ΗΙρ; οἰγίο, Ον!ἀΐπη), (πιξ Αἰῖος [ΔΟΈ 80) 4] 115 Ἰρῆς " τΟΟΙδ οἷς ΟὨΐθι15 [}ϊς ἀρίζιιγ δὸς σάπθια αἰδιτηδέ, ἸΙάσαε 1πἰἴαηΐα ἴποτε, ( φιοα εἴπη γυΐρο ΡτΟΟ τὰῃ}}) φυλῇ ἔτ {χ] ργαίσίος : 

δ12 

202 

ἄμεινόν ὅδι λέ[ειν" Βορίᾳ ὦ 



208 ΟΟΜΜΕΝΤΑᾺΑΝΒΊΙΙ δ. 
810 εὗὲ ἔπεα ὁοσαρηΐ, παῖς ῥγοιοξξιις 1η βογῥϊς. 

τὴν «44 υσἠ4 Μάαπάγὲ σομοΐίρμζὲ αἰδις οἱογ- Κ} 
Θεὰ 9181} πη ττιτ αραὰ Ροεΐξα5 δος ἰεσι, φαῖρι5 ἑαυ ΐαΓΙ, τξ ἀγαξοτὶ 
τῃοῦτνο; εξ, σοηνοηϊί, Μίνογ νεγο Αὐηζοτείοηι, μ{{π. φηΐπη, 1 οἱ 
“Ε]Ἰϊαμπμ,, Οἰρεγοπεπη, δ]οίαιο σάνε νίγοβ, πούαμπη [0815 (πε - 
«ἴος, Ιάξῃγ πε πιας, φαΐ (αἰέξηγ ᾿πημΠ ; ἱπλὸ ῬῃΠοίορῇος αυοίε 
ἀπ δήδο ἀο γα δ. πὸ Πα} 15 γαῖ σδαίαιην τοάάεγε σοηδῖ! Πηΐ. Ἐλα 
δ115 φιιάεπη ἢ18 εἤείξαχη, τ ἴῃ ργονεγθίαμη «διεγιξ Οσηθά σας, 
210. ῬΙΙΏΙ15 ἔτ Ἐη ]. 10. σ. 23. ΕΧΡΕΓΙΠΊΘΠΕΙ5 αἰχαοί εἀοίξῃ, [8 
Πος ἔα! πη αὐ ΙΓ αβπγηγδέ, Ψενε ἐα ἀδ γε Ἐγδίπγαβ, ουσηος ἤπεο 
Πἐαρμέθ γβουεθ φεγαηάος Ζηρ(α47)1 σάλι: δ άργδ ἐ 47,1 ΟΠ τμηι {ΠΕ ΥΣ 
4{} οοἰοὐγ εν, 4442) ἨμΠ11 σον ρεγ ένα. ΪΝΝεο τηϊπὰς νεγα δ! ραῦι, 
ἴπ Αὐηῖος, ΠΠῈ. δηῖπι, Οὐσηος σαηεογος Μμαίος 678 ῇηγηλδξ, πθς. 
226ἰ 22:5 ἀρ ογ6 Ο4Ρ6Υ6. Ἂ 

Ν. 826. ἐν ᾿Ασίδε} 15 464 (τι τΠππιὸ πιηρία, σι ΜαΟηΙΣς 
ρας οἱξ οἴγοα Οαγίγαπι ὃς Μαραπάγιπ) ἤμπνίοσ, ( τξ ποη ποῦς 
δέγαῦο, νεγαπη ὅς ἘΠ ΑΙΠΙ5 τη πππο Ιοσαίη, αἰπαιθ (εἰ ταπθα, 

ΠΝ αν 

γιά τη ν. 9. } πδι ἼΑσι λειρῶν αὉ ΗοπΊεῖο ποι πδΐαῦ, δ 
᾿Ασίῳ ἐν λειμῶνι Καύςείς ὠμφὶ ῥέεθρα; μ᾿ 
Δ ο ἐπ σαρηρο ((εὰ ργά:0} οἴγοα (Αγ |γ11 βηθηξά. Ἕ 

Ἡμπιης εἴπ 1ηγϊ(Δξιι5 ὙἹΓΡΊΠι5 Δ ἤδη ρα 4επ1 1] Ιοσδῦ, 
------ ρηαὲ αηιηῖς; 9 ΔΠα ἰόησο" ; 

Ρμ ΓᾺ ραίμ. -ττττττττττττσ: τ 
ΟΝ. 837. ὠμσπεδῆον 1 Ῥτὸ ἐνὶ πεοῦον,» Ῥγροπέοπε ΠῚ Ποηηηδ 
ςοα]είςεηΐα, ἀειπᾶς Εἰ Πἰτογὰ ὦ Ρὲγ ϑυησορεη “ΟΠ σ4Π1, Ἐξ 1η 
ΠΟΠΉΠΙδι15. ὃς νει ]5. ΟΠ εἰναὶ ΘοΠΊροΠί!5, αὐ ὥμποαυνμώα Ρἴὸ ἀγά- 
“σαυμα, ὡμβῥαίνω Ρτο ὠναςαάγω. ᾿ “π᾿ 

Ν, 838. ὀξιῤῥέ4.} Νοη Πμᾶο γοχ 1τἴὰ τδοοϊρίεπάα, 4«ο ἢ Οαγἤδς 
Πυντι9 τη Μααπάγαπι ᾿ηῆπογεῖ, φαοᾷ [αἰ ππὰ εἰς, {(1|ςεξ τα (δηξιαξ, 
Ἐπ τΑΠτ15, νοοι4 Πας Εἰ ̓ προηεηΐα :) αἰνογῇς εηῖπὶ ΟἰΠ5 1η ΠΊΔ- 
τε [δ Ἔἐχοπεγαηΐ; τ εχ Ῥιοϊθηγδο, 1. 9. . 2. ἃς 4115 οοηίϊαῖ, ϑ8, 
Μαιάνδριον πείίον» μι αράγμς σαρηρης, ἰδξαπη εἰς τοῦγαο ἐραεμτη,, 
Ὡξ εχ ϑίγασοπς οοηΐζαΐ., 4αϊ, Ἰρίαι }κίᾳ Μαρπαῆδμη, ηαδ δα, 
Μαδηάγιμν ἀϊοιέαν, ὅς Ὑγα!]ες. Παίθης, Γγάος, Οαγαβ, [οηθ8, δ, 
ΖΕοΙεηίε9 Μαρησῆος εἴπ} ἱΠοοίεγε αὐνπγαῖ ἢ ὃς [αχία σα ΡΗΠΙ, 
ἤμης Ολγίϊον Μαδηατο ἀρργοριπάμαξ. τ Ἐπιῤῥῥειν Ἰΐασαε ἢἰς εἰς ἤμσὶ 
ΘηὯ0 ῥγοβὲ φοζοάργο, αἱ ὀππέγωα εἰκ “πη γ6. νεὶ ἀρργορίνιφιαγε : δὲ 
ἢϊς ᾿πάιοδέαν τημ]τα ΕΠ ῥγαΐα ἃς ἰοσα ἰτεῖρτια τη ἐοία ΑΠᾺ Πγιδξδ, 
[απηρία, Ρ] ΓΙ αγ4 γεγο ἴῃ δὰ ραγίε 4! ΜΜιοαράγ της σάγαρης ἀἰοιταῦ 
1πίεγ Οανήζγιτη αὐ Μααπάγαμηπι ᾿ηϊτογ]εζξας, δὶ Οαγίξε «ἡ Μαδῆσ, 
ἀγΠ) ῬΓΟΧΙΠΊδ δοσοάϊ, φαοά οἶγοα ΤΊ Δ1165 Ηΐ. Η 

Ν. 839. δὲ γυναῖκας ὀνύοσεαι } ̓Ογύοσεαι, Το᾽:. ὈΥῸ ὀνόση, ἰξοαΠπ, 
δ ρεγί. δ ὀγόσομοαι ἴαϊ. 1. πγεά. ἃ νογθο ὀγόω γοῤγείρογιάο. [Ιῃ 5. 
νΕΓΟ νευθὶς ΓἸρίοῖς εἱδ νιἀδέαν ; {αι 115 εἱξ 114 ΨΊΓΡΙΠΙ, ΜΕΤ 
φ60 [Ῥϑγηο, σαι δαιτὶ σταῖαπα οἱ ᾿ηηυ]Ὲ : τὰ ἢϊς ὈΙΟηΥ ἤπι5, ΜΗ -. 
ἑΐογος γ10᾽1 Οὐέμρογαὐ!ς, ἐλ5 ἰλυιἀδηάα5 εξ ᾿ππθης, ταπι μαϊοἢγιτα- 
ὅϊηο μέ Ευίζαίῃιας αὐ ιτνλειγ, ἔαιῺ (ΑΙ ΕἸη6] ρετῖτα (α1Π] ῬΠΗΝ 

ις 
͵ 



Οὐ ΜΝ ἔς. τ υὐδᾶι 
ἴς αὐτου Ῥοεδέϊοο πιοῦα ἀείουιδιέ,) ὃς νοι εἰςραηξία ὥς (ρυ]ςη- 

ἕοτο ΓγάοτιπΊ ἀἰνττ15 ραπμη οεἰε γαξίς (ργαίεγεπι γερηληΐς Όγου- 
{0) ςοηνεηϊεπίο, 
Ψ. 84ο. Θῶον ξ9.Θ- 1 Ἐρ[πείοη μος Γγάτα αἀάτειν ἤν οὗ [οτ- 

ΕΠ δέει οχίμηϊδι, αἴ Ἐπίϊαίῃϊας. ορίπαίαγ, ἤνα δ ἈΠθα,, ὃς ἢὶς 
οη]αηζξα ΒΑΘΟΙΙ, (ποτὰ ἘΥἀϊ5 οσπα ῬΗγΥ σιθι5 σοπηπγαπία, ὃς Αἰεα 
ἈΠεας οοἕει., ( 4Ππεπὶ 4111 Μαοηΐαπι, πος οἰὉ Γυγάμππν. 411] 
Ῥηγγρεῖι {ταΐαπηΐ,)} «ποίαις ἐζχωείες ϑεὸς9. υὐ ΑΠαπὶ ὅς (αγ- 
1 ΕΠ κα Δῆἤμπτη σαηρυπιὶ ὃς Οἀγιἔγαπη ἤΠ αν] ΠΥ οὐ]τος, (εἰξε 
ϑίΓΔΌ. 1. 14. ἢ Ἔ 

ΟΝ, 842. Εὐτε Διωγύοσοιο] Εὖτε, οπὶ πιοάο ἢ χρονικὸν, ἢρ- 
πἰπολης φηάηαο, ταοάο ὁμοιωμοεκὸν, ΠρηϊΉσδης υδίμεῖ, γὶχ [Δὶς 
ἐν! άεη Εἰς ποῦ (δη[ις ἔππς Ιοῦο πλᾶρὶβ σοηνεηϊδέ. 51 γεγθλ συ! ἄθηη 
ρεύζε5, νἱἀείιν ροΐ!15 ὁμοιωμαγκὸν ΕΠ») 414 τογϑηῦη χελίοιεν 

Ορεαεῖυῖ γηοάΐ εἰ Τὰ δ)]πηρσιζαν : αὐ (εηΠις Πί, Γγάας ῥγα [αἱοινία 
ἴσια ραῆπτ ἀριυὰ «υζζογεβ ποίδέυγ } (ΔΙ ἐΔέϊοηὶ ἀφ ϊίω5 ες, ρογ- 
ἱπάς δς ἢ Βαςοῆϊ ίδογα σεϊεδγαγεηί. Νοη ἰαπΊθη γα) ϊοιοπήα νιἀδέαγ 
Ἐπ ΔΓ} ὅς Ἠση. δίερηδηὶ (εηξεηξα, χιρά εὖ7ε Πῖο Πρηϊῆςεέ 

 ιμαηάο, οαπὶ Βασοῆαι ἃ ΓΥάΙ5 οα τ Π σοπίϊεξ ; ἀπε δαόζοῦ 
γΠΊΩΙ 1η ΒασομαπΊ, ᾿πΐεν 4114 ἐριἐπεΐᾳ δουπά πὶ ογἸη6ΠΊ [06 Γὰ- 
ΟΤᾺΠῚ ἴπ εαπΊ οοηρείϊα, αὐ Θρήϊχα ὙΡΥ σοι, Ἰΐὰ ὃς Λυδὲν [.γάμηη, 
γοοδί. [ἡ ἴδοτ5 αυ!άεπι Μαῖγὶς ἀεῦπη (4185 ποη ἐαπίιπι ἀραὰ 

ΟῬΠτγραβ, νεγιτη οἴη ἀρὰ [γάος 1ρῇ5 νιοίπος ρεγαύξα ΠΗΠΠῸῈ εχ 
Ῥαυιίδηΐα ἰπ Αὐοἤαϊοῖς ὃς 1115 σοηϊαΐ,) Σαξαζι» ἴεα Ἴακχ »; 
ἴος εἰξ Βασορῖς, Ἀδεα ίεα Μαίγι ἀείιπι σοπηες δά τίς δας, τοίζο 
ἔγαῦοπθ. (Ὁ οά ὅζ σοηβγπηφέ Οἰδυάϊδημε, ἀδ γαρέ. Ῥγοῦ, 1. 1. !1ῺΠ 
Μαοηΐα εξίδπη (Δοτγα 1114 ρεγαόξζα 18 τηππεης, (εἀ ΒΠοαμΣ Ἡδολίες 
ΠΟΠΊΙΠΘ ποΐδηβ, ὅζ ἐὸ ποηηη6 ΣιΠ4ΠῚ 1Π.Ε] Πσεης, (πιῖ ποι !η]δις 
ἩϊάεπῚ ὅς σοι 1 ὁαϊέα Γιπηὰπὶ ὅς Τεγγατη γεΐογεβ σοι ρ εκὶ 
[υπέ, νε ΟΠ; ἀε Οτῖσ. Ιάο]. 1. 2. Ῥγίῃπαροτγεις ἐογίλήε οοπίξης- 
ἐπίε5, 4 ΓΠηαπὴ γεώδη εἴς ογοἀϊδογιηξ, ἔδγγα ποῖ τ μὲν ὁπιηϊα 

 Πηηδηι, τείϊα ΡΙαΐαγοθο) 
Εσοθ ῥγοοσμί ἐογγῖς Ηροάδθ ὉΔΥ]Α Σά βσΉΥΣ 
Ἐχουῖεην, ἰφεμίζηο {ημἱ ργοσοάτε Ιφοσῤης, 
ΟΥὐΐρηα!; βογθης ροάργα, 4μηι Ρανἐρήο οοίδὲ 
Τιρστῖς, ξ5 φεγάξος 1η ποάμηι σοί σίξ μΉσΗ6:, 

ὅ Εὐγῖα Μαορ11ς ἐμίοῖε Ὁ ἐσ 14 ἐργγ{1ς. 
Δ 846. ᾿Αλλὰ τε ἐξ Λυδδὶσι ] Γγάοταπι [χὰ πΠΊ ὃς ἰαίοινί αι 
ηἰς ποίαί, χα ἂὉ Αἴποηδο 1. 12. ὃς 4115, ρεγἘγιηρίξας ; απάς Λύ- 
άζειν Οταοὶ ἀϊοσηξ, ἀππὶ ᾿ηξε!Πσεγε γοϊππηξ νίτάτη 1π οαγπηϊπιοάο 
ἴυχ ὅς ἀε]ιο 115, ΓγἀογαπΠΊ πιοῦε, ἀσείο. Εος σισηάαιη {γεπιος 
ΠΗ͂Σ, {εἀ, χαϊπὶ Οσγοσἤι ἃ ΟΥγο νἹώξιι5 εἰζ, ἀεπΊιρία 115 αγπῖα, αἷ- 
ἢπ6 ἐχίμας ἐἰξανληΐγιαξος Ἡ20ΠΠ116 1. ἰμχηυ γι. ἰάρ[6 5, σαμβοη ας: 

(υπάς Δάλρίαπι Λυδὸς χαπηλόϊει) 9 ἱμάϊογας ἀγέθς ἐχοι {ε, 
Εχ Ἡετοάοίο γείεγε λυ τηὶ15.} 1. ὃς ποη πγοάο ἐμάσ: συοίἠ5η) Ὁ 
115 τηνεηΐος Πμ{{6, νογα ΠῚ ὃς τρία! ἐμάογηρι πογήξη ὠσὸ φαἶ Λυδῶν 
Ἀοπιαπος ἐγεδα Ης οὨϊα9 ἀν Οἱζγοῖοῦ. θοὸς Ὦσς νϑῦ αἰ εγηι6 
Ἢ ( εἰς 



210 

ΠᾺ . ἣ ΡΣ Ὁ Ύ, 

᾿ 
᾿ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΚΙΙΙ 5. 
εἴς, (( φυοά ρἱυτῖπι τγλάπηξ ) Τυγγῆθηϊ, αὶ ἩδέγιαπΊ ἘοΙησθ᾽ 

νἱοίπατα οσοπραγπηΐ, [(γ4ΟΥΗΉΊ ἄποικοι Γπεγιηΐ. Ἢ 
Υ. 847. Πρὸς δ᾽ ἅλα κεκλιμλυίω Λύκιοι 1 Α Γγάϊα Παϊπι 4᾽ 

Γ γοίατη ἐγαηῆξ, ϑαγρεάοηῖβ Οἰἰπι τερημππι, (1 44 αγῦες ΠΟΘΙ 65΄ 
Ῥμΐαγα, Ῥίπαγα, ΟἸγπΊραβ, ὃς ἤπνια5 Καηΐῃις ΤΎΟΙοΟ σορπομηϊτο 
τ15} ΟΠἸΠᾺ Οαγῖα; ἔνε χαρὰ εατὴ {Ὁ Ιοπῖα σοπιργεμεμάδέ, φαοά, 
Ῥαγίεμη εὰ5 ἔοπεβ ὁσσπραγίπέ, αἴ Τπργᾷ ποίλέμμη, ἥνε αποά Ῥοεΐδς, 
Ϊ γεοίδτη ὃς Οαγίαη οοηδιπάφηξ, πῈ] ὃς Ῥαμρ Υ ΠΑΠπὶ ἃς ΑἸ οἴατη,. 
(εἴτε ϑίγδθοπςε 1. 14- [π πιοηΐαῃα [υγοῖδο ρατίθ, ῬΙΠάϊατη νογίαβ,. 
ΦοΙγπιος {ταέπππέ ααέζογες, δὰ πος ΒΕΠεγορῃοπέεπη πππιλ ἔδει 
ταπε: ἐο5 ΜΙΪγα5 ροίζεα ἀϊέξος οεπηίεξ δίγαθο : ΡιΠάα5 γεγο αοηθι 
ἶλπὴ δοἱγπηοβ φρρεϊ!δίοβ Ρ]ΙΠτ15 Δ ὈΙ γαίατ, 1. 5. ο. 27. 

Υ. 850. Παμφύλων χἡ μέχρι  ΡανΙΡ γ]ζαγη ἢς ἀϊξζατη ἃ Ῥαπλθο 
ΡὮγΐ4, απὸ Ῥαμηρηγίο, πείοιο ααΐθι5, γείεγε Ἐπ ταίῃτ5 : ργοραθθο 
᾿ϊπ5 νετὸ εἰ ἃ Οὐχοῖς ἢς ἀϊέζαμι ἃ πᾶν ογηδ, ὃς φόλον παεῖο, 
αιοά γαγῖδ σεηΐεβ, Οτδοι [01]. ΑΥρῖν! ὃς Ογείες, Ῥἤγγσεβ, ΡΙΠάσ,. 
ΟἸΠοο5, ΜΊΙγα, ΤὭγαοῖ! σοπειῖβ, εχ ΡΠ (δηΐεηξία, Αἰαυς βαπῆς 
Ἱποοίοεγθηξ: μιγοόοίως πιγεὲς [α1ῆς Ἡδγοάοίῃ5 Ἱπαϊοδῖ. ἱ ι ἢ 

Κροΐχον ὃ ἐφημίζεσι 1 ΟΥασηι ΤΥ οἷδε τοηΐεπΊ, ΟἿΣ ατ5 ΡΙΠαγΑςς 
Γυδ)είϊα, ἃ Ταῦτο απ πΠησαπηΐξ Ῥιοϊεηλδιι5, ΜεΪὰ 11. 1. Παρ. 145. 
ὅς [11 ρίεγιηις (Θεοργαρῃι ; Ῥέο]επΊϑι15 ΘΕ Εἰὰπ 1η τηθαἸέεγγασ 
πεῖς ἰοσαΐ, σαπὶ ῬΠηΙα5 ῥτοπιοηΐογίαπι νοσεῖ. Α ΤαπῸ ᾳυάθη, 
ἀϊνετγίας εἴ ντιάεεαγ, σαπὶ Ογάριιβ ποη ἰοηρε ἢ (γα Πέας Πέ, Ταιτὶ 
Υἱ νοῦο 1ηἰτίυτη ρἱεγίσας δὰ ϑδογαπι Ῥγομηοηίοσιιπι δἀνεγίας Οἢ δε 
{πἀοηῖα5 Ἰη[125, τὴ Εγοἴδς ὃς ῬΑΠΊΡΗΥ "5 ςοηβηῖο οοπίηξιαπέ, δὲς 
ΜαΠογέι5 τηοης ΡίοΪοπΊδοο ἀϊόγεϑ 401] δέγαθοηϊ ΟἸΙΠΊαχ, ὙΓΔΕΓΙ ρᾶγ δ... 
οὑπὶ σι Οταρσαπὶ ἢϊο σοηξιπάετγε νἹάεγιὶ ροῖπξ ΠΙοπυΠπ5. δεὰ τὰ Ἷ 
νεγᾷ Ογασι5 ΤΑῦγο σοΠΪΠΏΡΊΟΣ ; Πα ἃ σοηεποηίε ἈΠΟάΟ ῥγοχῖτο 
τὰ δὰ Ῥιθάϊοος πιοηΐεβ, ΤΑΙ φραγίεθ, σοητη4 ααδεάλη) ᾿ρᾶ΄ 
Ῥιοσυγγπηΐξ, εἴτε ϑίγασομς, φαοὰ εἴτι [τς Ἰππυῖξ δαζζοῦ : οἱ | 
75 {ξηΐεητδῦ δἔαπιὶ ῬΠηῖ15. πΊρΙ εὐ ταν, 10. 5. σαρ. 27. ᾿ηξεῦ 
ὙΔΟΙΙ ρατίεβ ΟΥὐαραι] ΠΟΠΊΪΠ8Π5, απημαπι Ὀγαομαπι Δ Ὁ 60 οχές 
ΓΌΓΓΕΠΒ, :ἣ ̓  

Οτᾶρο γοτῸ Γλθυ]1πὶ ἀε ΟΠ ϊπιατα ἰσηϊνοσιο πιοηίεγο Ῥορίαϑ. 
αἴΐηρετε τείϊαΐαν ϑέγαθο ; τη46 ((1]. σοῦ εἼπς ρατβ, ΟΠιπηδτα ἀϊόξας, 
Ἰητὰν ΖΕ πα ἁγάεαί ; οης Οῤίγρερυα ποξίέϑμς βάσγαρς, Ῥ]η. 10,5. 

᾿ ἃ 

φᾶΡ. 27. ΟΠπιαγατη. ἰαπηεη ῬΠπ5 ἃ Οιάρο ἀππηριπέ, ἀϊνεγῆθο, 
ΤΩΟΠΕΌΠῚ Ἰηΐοεν (Ε σοπε ποτ τ ΠῚ ραγίθι5 ἀϊνεγίᾳ {4 ΠΟΛΎ ΠΑ ἵησι 
Ῥοηδηδ, οπλ ὈΙΟΩΥ ἤτι8 ὅς 411 τοΐάπ πλοπίαπι {εγῖεῖ ἃ Γγςίος 
τη δὰ ῬαρῃΥ ] ληι πἰχπε Ογαρὶ ποπηπο σοπιρ εέξαπέξαγ. 81 
αἰπὺ Ογαστις πλοάο {ἰγιόγι5, πτοάο [λ1|5 {πτηδίαγ, [Δέε Πιπρει8 
ῬάρΕπη 1 ΠΊΑΓΙ πα οὐὰ εἴτ, πἀπάς ῬΙΊηΙΟ ργοισιοηΐζογιπ) νοσδζν, 
ῬΆΓΓΙΠῚ 1η Γγοίας τηξαϊζογγαηδα γεοεάϊέ, τ᾽ ἃ Ρέοϊεπηπο {{πτυϊπν “ 
τηἦθ γεγο ΠΟΘ ἸοΙ5 οἶτν15 δά ΟἸπηδοεπὶ (δ Μαπογειπι ΤΙ ΔΌΓΙ ραγέεπη, 
Τχία ῬΑ ρΡΗΥ Π4πὶ ργοϊεπάιϊξαγ, τπξ ἃ ιοηγῆο ἢῖο ποίδξαν. Μαβξ 
φγεμι. δαΐοθη ἀϊζζυπν μος ὙΑυγΙ ὈυδοθπιπΊ ἂαῦ ἩἨθῦγαο ποπηῆδι 
ΣΝ Ὡ φηρίμοοε, χαρᾷ ἀησμ 24: ποΐαί, Βοομαγα5 ΠΗ] ῥιμὴν ᾿ 

᾿ Ῥέγ- 
᾿ 

ΡΒ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΚΝΊΙΙ 5. 

ῥεϊίιαπε ;; χαιοί δίπα Πιεγίπέ ἴῃ δὸ πιοηΐς δηρά 185 πιο που ΔΌ 1165, 
δα ρογέαλγιπι τηΐζαν δὰ Τ γπλεΠπ.π, 4115 δὰ πηατα γαχέα Ῥἢδίε!!- 

᾿ς ἤδεπη. Ῥ[οσςηίςες δία ἰοοα Πασο το πα [6 αὉ εοάεπη ργοῦυαξαν, ἐς 
Ῥαη. οοἴοη. [18.1. (ἀρ. 6. τὰ ὃ ΟΠατο ἃ Τοίερῃο οἰξαΐο, 4 
νλῶρσειν Φοίντοστὶν 80] ΥΠΊ15, ἀΠΕΙα 115 ΠΟΓΙΠῚ Π]ΟΠΓΙΠΠῚ ἸΠΟΟ 5. ἐτ1-- 
δυϊέ, ἐαπι ἃ ΟΟ. ϑηγγηδσο, 4.1 Ιοςα ΜαΠπογίο νἱοίη Φοίγεκον ὅ5.0: 
Ῥραηοΐηηι [0ἱκγη9 νοζαῖ, ἢϊβ νεγῆθι5, 
ἐς: Πάντες ὅσοι Φοίνικον 8 .9- αἱεὶ πάζχυ νέμονται, 
δι: ; ε ͵ Ἶ Αἰσύ ἢ Μασσικύτοιο ῥίον, βωμὸν ἔ Χιμαίρης. Ὁ 
τ. Ρρῳηϊομηι Ζμξσηηη6 [(οἰμ221, 1 4416 ἀγάπα 70 Σ 
ἂν ἹΜαῇηογεῖ φησι σοίμηξ, αΥάγη4μ6 ΟΡίγμΥ. ἣν 
Νίοη δδϑίαγάιπι Ἰριέιν εχ Ἠεδγαῖοα ΠΙπριια νοσεπ ΠΠ4π|ὶ ἀεάπςσεγα. 
ΟΝ. ὅτι. ὑσειράλιον ἡολίεϑρον "Ασσενόδὸν ] Ὕ φάλιον ἢϊς γμιαγῖ- 
ΕἸ .,1 ΠρΏΪϊΪΠσαγε πο ροΐειξ, πί νόσεπὶ ἐχρ σας Ηση. δίερῃαπα8, 
ΠΙΠ πδηι εἰ ἴῃ φαόξοτε πὲ ὠγεω[σαφησῖα. Αἰρεπότιβ ΕΠ] ΠῚ ἱπέεῦ 
 ΠΠΕΘΙΓΕργΆηε185 ῬΑΠΊΡΏΥ 25 οἰντξαΐο5 ἃ ὈΓΟΙοπῖδδο [16. 5. Παρ. 5. Ππ- 
ΠηεΓΑΐ ΠΡ, ὥς ἰΟΠΡῚΠ15 ἃ ΠΊΑΓΙ Ὁ 60 [ζαζιπαγ : ὅς ϑέγαῦο ιΠ6Π|, 
᾿δ. 14. ὅο (145 ἃ πιλτὶ ἀϊξαγε αβῆνπηαί, Μετοὶ τρότα Εὐρυμέδων 
πυ]α μοὺς) ὃν ἄνα πλαΐσαντι ἑξήκοντα ςειείες "Δασεν δι: πόλις ᾿Α6- 

δείων κτίσμα. ϑαϊπηαίηι5 Ἰρίτοσ Τταΐταῖς ὑφρώλιον Ὠϊς, ῥτογῆις ἃ 
ΘΟΠίγανΙΟ, ἃ ἡ η471 γϑρηοεμη Πρηϊῆολτε: οὐ ὕξρ᾽ τῆς ϑαλάπης 
ἀρυα ϑίγαθοπειη εἰς ἃ »ηαγὶ ἀϊ[ηεμηι, ἂς ΠΡ. 15. ἅττα Μόξᾳ ψρ 
ἥῆς ϑαλώήῃης ὦ» εἴκοσι ςοὐ Τί οἱς, “οἼγαο ΜΎΥΩ οἱστημεξ {4411 Ζ 7ΑΥΣ 
αἰδΖης. δὶς ̓ Α[χιίλη μικρὸν «πῆρ τὴς ϑωλάδηφ. ΜΙΏΙ ἴαπιεη νἹ- 
ἀδέιν Αἰροηάππῇ ροῖιις ὑξβράλιον ἀἴοί φιλῇ ορρίάμπι {Πργα γιάγα 
δηλγεγ:. ( συοᾷ συτὴ αἰΐεγα Ἠρη. δίερμαηι τῃξεγργείδεοης [ΔΕ] 9 
ζοηνεπιΐ,) 414 [ἰσεΐ ἃ πγαγὶ ποηηΙ 1} ἀπ τεξ, 1π Ἔχοε ΠΟ απΊεῃ οΟ 18 
ΠπέαΠΊ πΊαγε ργοίρεζξαΐς, τείζε Μεῖᾳ, [Ὁ. 1. σὰρ. 13. Λάαγα 4μὸ ρηρ- 
Ἠεμη1 εξ ( Ἰηῖεῦ ΔΕπεπηιεηίδβ [01]. ὅς Ῥεγίαβ) ἐχ άϊεο φαη10 412,72 
δοῖ ργοίῥεξίχε Δ οηέης. ᾿ 
ΟΝ 852. πόα μοῖο πὐροὶ ῥόον ΕὐρυμέδορΘ- 1 Οτπὶ σπόξζοτο πον 
ΠΟ σοπίδπειμης Αὐγίλημβ, ΡΗΠοιτγάζαβ, ὃς δέγαθο, νεγθῖς πηοάα 
Οἰξαεῖ5, 41 φυ!άεπι οἴπεβ αὐ Ἐπτγυπηθάοπίεπι πανία, ΟἸπιοηῖΚ 
᾿ὐβηϑΑν γιόζοσα ἴῃ θ6Π1ο παναἷ! «ἀνεγίι5 Ῥεγίας σείζο οἰδγιιηη, 
Ἡρεπάπιπ} ἀγθαπι ἐζαζαππέ : χυῖθιι5 ὃς Μεΐα σοπίξηξιγε νἱάθεων Σ 

ΟἸγο γεγο 4[ἘΠρυ] Αγ ῬΊΠ1.8, 11. 5. Παρ. 27. “᾿»ι:ς ἘΠ δ οΣ 
[τπαυ1} “χες “ροπάμγι ἢποης. Ἐκ τοί Ἰριέαγ φαόζογιτη σοη- 
Θηΐι σογγισεηπ5 οἰὲ ῬίΟΙεμηδει5, ὃς 401 ο]Ὲ5 ας σοηξεσογυηξ, 
Ἵ Αἰρεπάμπι τἀ Οδίαγγαύζοη ἢπνίππι ἰΙοησε αὖ Επιυπιδάοπέε 
[αϊ!ης. ΝΟΟΙ6 ἱπέεγιπι σγθά 1816 εἰς φαοὰ ἢ]ς αἥβγηηαγε ν! ἀδείας 
Ἰοηγ 15, Αἰρεπάμπι, τη “Οτἰδηξα!! Ῥαγρῆγ πα ἰαΐεγα ἤίαηι, ἃ 
ΘΟ, ΕἸΙΔΠῚ εΔ ραγίε ἃ ῬΔΙΏΡΟΥ ΠῚ Αἰτηρις, Π1Π ἃ Γγηςεσ 
ἍΠ6 110, σοπίριοι ροΐϊαιῆδ. Ιάεο νοσεη κέ ϑε ποη δὰ νοςοπὶ Καὶἐφί- 
ον ἰεὰ δὴ Παμφύλων τείεγεπά πῃ σεηίεο, οἱ ἑἀηξυ] ἱηππαΐαν τῇ 
ῬΑΉΡΗΥ]714 Αἰρεπάοη ὑγθεπΊ σοπίριεϊ. 
ΟΥ̓ 853. Ἔνϑω, συοχ)ονίησι] Αἰρεπάϊος αϑῆγπηδέ (μὐζης ὁοοῖβε 

7. 
ΤΈΜΕΥ ΕΗ ῥίαοαγε, Ῥεορἕετθ2 (οἩ, πο Αἀσηϊάετα ἡ ἐπενὶ (ἰού ξι 
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2127 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ5. 
Ὁ ΔρΓῸ ἱπίετοπιρέππη ἑαυ]οίε ἐγαάδξιν : νἀ. Ον!ά. Μεέ, 1: τος 
Ψεπειῖβ ἑάηεη ρτο Αἀοηίάε [πόξαπη ΠΙΠΠ ἀΠπἃ Πῤηϊῆσαγθ, χυαπη, 
ἴεγγας δὐιξ Γιη85 ΠΊΟΓΟΓΕΠῚ ΡΓῸ 8016 δίεηΐε, οατι 1η αἰΐοτο Πεηηΐσ 
(ρματῖο εἰς, φιοὰ 1ηΐεγοβ δα ΑοΠεγοηΐεπη νοσδηΐ, 4πὸ Αὐἀοηιίάθπη 
ταρίαπη σασγπηίαν ᾿Αδωνμάζῳσι, ὙΠεοοτῖς. [ἀγ]]. 1 5. Τἄργα. την 
ὨΜΠΠΊΠ8. ΣΝ 

Υ. 8:4. ἼΑλλαι « ἑξείης Αἰρεηάο πιοάο οὐϊέο ποπηϊπαΐα, 
40 ΓΕ 15 οπηηῖδιι5 ῬΑΠρΡἢΥ 1155 αὐθιθιι5 Ὦϊο ΠοπΠΔΕ15. Οὐθηΐας 
τον εἴϊ, ἢἰς ᾿ῃπαῖξ {8 γε 45 ογάζμο (δα οὐπίξαμοιεν ΘΠ ΠΊΕΓΑ- 
ταταπι : ογάο νεῖο, 410 ργορτθάι ἀερετεί, εἰς αὖ Οὐοϊἀεηές ὅς 
Τ γοεία Πηϊδιι5 δὰ Οτεπίθσηι, ΟἸΠσίαπι νεῦι8. ῬΥΙπγᾶς γΈΓῸ [ηΐδι 
Ῥαιρ γ]α5 αὐῦε5 Ὁ Οὐοϊθηζα!ε Ιάΐεγε ὁσουγιαηξ Οοιγοι5 ὃς ῬἢΑ- 
ἔε]1ς, 1η Ἰρίο [γοῖδς ὃς ῬαΑΠΊΡὮΥ "45 σοηῆηϊο πέρ. Ἀρθόξεῃϑβ νεγο ΟΥς- 
ἄο ποη {εγναίαγ, ἀπ Ῥεγρᾷ Ἰηΐερ ἢα8 ἀπᾶ5 αὐ65. Ἰητευροπίξαῦ 
πὰ ἴγασαθ Ιοηρε Οτιθηΐα!οῦ ; Ιἄξοσας ῬΠαίο!ἀδηγ οοπίεαμ! ἀδ- 
Ὀεγοῖ, ἡἴΠ νογία! οἰδιάεηάο ποίηδη Ῥἢδίε 5. ορίπλθ σοηνεηιγεξξι. 
ὨΘΠΙΙ6 ΕὨΪΠῚ Δοσιγαΐῃ15 (θα ρΕΓ ογάο αὐ διόζογε οὐἰευναΐηγ, ΘΕ Πα. 
ὩΣ ἰε ἰοσα ῥξείης: ἐπιπιογαζαγ αἰγηηγαῖ, (αια νοςε Τογέαῆξ ΠΟΙ 
ἕλτηι ἀρουγαΐαπι Ιοσογαπα τη ᾿ρίο Ππέιι ογάϊπεπΊ, απ 1Π Ογδέοηὶ 
ἔπ (εγῖθ, ποΐαϊ ; )} ἃς οοπθοπμαηάππι υάοπι εἰ, ἢ πιείγὶ ἰορίδιδο 
αἰϊγιόξι5 δα 1π τὰ Ποεηξιι5 ἀραί. ΝΙΠΊ15 ἔθνει οἱς δαϊηηαῆι5, φαΐ΄ 
ἀοσαγδίατη ἢ! οὐ μ6 ΠῚ ΕΘ ΓΙΈ. Ἵ 

Υ. 855. Κώρυκος 1 Νοη Οουγοιτη ΟἸΠοΙ25 αγθεπι ἢις ἹΠΈΈ Πρ οΓδ 
ξοηνεηϊέ, σαδπ ποιητηδηΐ Ῥέο  πγαι5, Ὁ. 5. ο. 8. ὃς ῬΠηΙα5, [16. 5. 
ΟΡ. 27. ( 0δ᾽ Οοιγοιβ πΊοης, ὅς ἴῃ εὸ Οογγοῖμς [βεομς ογοῦῦ 65 
γ6η 1 )Πγπ25, αυθηη Πγα]Ε1|5 ἀδίογιδι: Μεῖα [10.1. οαρ. 13.) ΟΟΥΥοι Ὶ 
ΘπϊηῚ 115 Πέα5 Ππὶς Ιοοο ποη σοηριαέ, (φἀ 4[14πὶ ατθεπὶ σορπο- 
ὨΎΪΏΘΠΊ, Ομ] 15 ΡίΟΪΕΠΊΔἸΙ5 ΠΟη ΠΠΘΠΊΪΩΪ, τη Γγοΐα ὃς Ῥαιηρῆν δος 
σοπῆηϊο. Ηλης συ!άεπι οὐπὶ Οογγοο ΟἸΠοἰ ας ΔἸχαϊ. σοηξαηπάμπξ, 
Ἐξ ϑεορῃδημς 1η γόος ᾿ΑΠ άλειά.» ἵὰπῚ ΟὟ ποπΊδη σΟΠΊΠΊΙΠΕ, ἘΠῚ 
αυοὶ σγοσι5 μαχί τγαπιηὰθ ργονεηῖγεΐ, είτε Ὀϊοίοονγι δ - χαΐρτῖσ 
τ25 ἀαἵ Οογγοῖο ογοοο ΟἸΠ]ΠςΙ85, (δοπηλβ ΟἹ 701 εχ Οοῦγοο δας ΕΥΞ 
εἶχ ν]οἶπ αβεγεδαίαν, δα τερόυᾳ ὃ) ὁ ἀμ τὴς σοὸς Δυχίαν Κωρύκ Ἵ 
ἀπόδ ογοσιαγ ἃ Οογγοο αἸϊόξαμη, (ᾳποα (δπς τάἀογῃ5) δαξ ὃ οοπσς 
νετίο, ποη Ῥγογ[5 νοῦ αΠΠΠΠΉΠ6 γεάάιξιιγ, (ΟΟπγαγαηῖ5 ργοσα! ἀ8- | 
Ῥίο εἰξ πὐγιπ!ας ΠΟΠΊΙΠ15 ογῖρο ; ὃ τοαὶ σαϊάσπη ἀρὰ ἐεεσιῆδ γί ἢ 
ἀδίυς Βοσίγασαθ, 4Ὲ1 Δ} ΟΥΟΟΙΠΊ φααπν Οοτγοιπι ἃ 229 Ὁ .}.} 
εάγουρε ἀράαςίε, φαοά Ηοῦγαῖς ογοσαπι Πρηϊβοδέ, σαηξ. 4. νερῖ 14. ἢ 
δε πὲ Οοτγοῖ ΟἸδοία μἱογίσας (σεοσταρῆι πιεπημεγαηξ, 14 αἰ ππις 
ἴπι ἱ γοῖα ἃς ῬαΠΊΡΏΥ 85 οοηπηΐο ποη ταηΐζαμη Ὀιοίοον465, γΈΓῊ 
ὅς ϑίγαθο ποιηηδῖ, ΕΠ 1.4. ΟΌΪ ποιηϊπαΐᾳ Οἰγπιρο Γγοῖας παῦε, Πἴ 
ταν Οογυσθπῃγ Πα8. {ΠΡ ηΠοῖέ, τς τηΐεγ τρίαπι ὃς Ῥῃαίε ἄοπ Ἰη ζει]: 
ἐγαπι, εἶ τοι Κώρυκ - οαὐγδηδό» ἅττα Φασηλίς. Ιάεπὶ δἴίαπη αὐθοπι, 
ἐο ΠΟΠΊΪΠΣ 1ὉΙ «ρηοίοιῦ; ἀεεαίίαηι δηὶπὶ α΄. Αεεαίο Ρβείαφάοίρθο ἢ 

᾿ Βα 

σον τε 47η τεῖος, φέμθ αὖ φοάρηι ἀξίνη Οογγομηλ πγϑεομί 472 Οῖα ἢ; 
. . Ω' ΚᾺ ἵ 

εἵμανη, ξ γηαηδης οεηξίρι: Εἶτα πόλις ᾿ΑΠάλεια, διμμώνυμ ἢ 
5», 

ἠἢ κἸ σ᾽ Φιλαδέλρε, καὶ οἰκίστῳ θ᾽ εἰς Κώρυκον πολίχνιον ἀ 

υ 



π΄ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΓ 5. 
χωτοιχίαν ϑιμορον, χἡ μικρὸν «ϑείξολον αἰειδέν] Θ΄. Κώρυκον εξαμι 
ῬαΠΊΡΗΥ 5. ργοπιοπίογ ΠΊ ποπηϊηδῖ ϑι488:. ἃ 410 Δάλριπη οἵ- 

)πὶ τείεγε Κωρυχρ  ἠχρφώσατο, ΟὈογγοσης αμ(οηϊεαΌ!ε : αυοά 
αἰπιγραΐαν στη} (δογεῖὶ αι !ρρίαπη ΠΟδ15 1᾿ν 115 σΕΓΙΟΐΟ 4|1Ο1}} ᾿Πη0- 
ἕαϊ ; φιοΐᾷ Οοτγοῖ [Ππ|5 ργσιάομες φυϊάλπν ᾿ἸηΠπάεγεπξ, πᾷς ογγ- 
δαὶ ἈρΡΡεΙἸΑτῖ, 4Ὲ1 οΟἸ]Ποαυα πιειοδίογι πη δαίου]ίατο (οἰευδηξ, ὅς 
πλυϊραηίες Ῥοίϊε δάουῖγι. ϑίγαῦο γεῖο ἃ ΟΌγΥοΟ ἸοηΙδ Ργοπλοηΐο- 
ἤο, Ἐτνίῃνις ὃς Τεο νἱοῖπο, φάαρίαηυ {Ππώῶ οὐἕππη ἐγδά τ, 
 Πέρη 5] {Πτῦδπι Παπς ἱπίεν Οεἴγαμη ὃς Οαίαγγαζξθη τινος 
Παίς Μεῖ ὃ. 1. σα. 14. «ὦ Οεἴγαπη ϑογίακ Οαγίαπάδοις, ὅς 
ϑέγαθο 0. 14. 41 δά 5 ὅο δάνεντίο βπινῖο δ δδπη ΠΑνΊραΡΙ αἤηγ- 
ηλί. Ιίλαις ὅς Πς σοΥτσεηάι5 νἹἀδίαν ῬίοΙεηδσι5, 41 Ῥεγρεη, 
(χὰ ἔεγε δὰ Βογοδπὶ αὉ Αἰρεπάο, Ἰικίᾳ Ολίαγιαίζθη ἢμν!πΠΊ 
Ἰβέα!ς. οὐ. Ροΐτι5 αἷρ εὰ φὰ Οσοαίαμηι Πα πε. ῬΊΟΠΥ ΠαΠῚ Πα: ΔεΠῈ 

ἰς ἑξῆς ποη ργορτείϊ, ἀππιὶ Οοῦγοο ὃς Ῥῃδί Πα ἰοοὶ5 γιοΙηῖ5. γ- 
ἘΠῚ Πᾶπο ΙΟησΊη5 ἀπΠΠπέλπι 1πίεγ]βοῖξ, ΠιργᾺ ΠΠΟΠΕΠΠ115. 

} αὶ ἡνεμίόξοσα, Φασηλὶς } ΕτθεαΊ Παης, 4115 ΕἸΓΑΓΑΓΙΠΠῚ αιοηάαπη 
ῬΕΡΓαριαπη δε, πᾶς ἴῃ θΕ110 Ῥιγαεῖοο ἃ Ἀοηγδη!5 σαρία εἰξ, Γι γος 
 αὐποίππε Ριοϊοπησιις ὥς ϑίγαθο, σαπὶ 1π Τρίο Γγοία ὅς ῬδΠΡὮΥ 125 
ΘΟ" πηττῖο ἢίᾳ Πέ, οἱ πρτα ποΐαϊαπι, Οαιτὶ δαζζογε νεῖο ποίϊτϑ 

σοπίδηξειπηΐ Ρ]ΙΠϊ5, 5. 5. Παρ. 27. ὃ. Μείδ, [δ.. 1. ΠΡ. 15. 1 Ῥαπγ- 
ῬΏΥ]14 εἀπὶ {{δειιεηξεβ ; ΕΓΔ γαγο οἢ 8 ο]15. οὐδὲ αγθεπι, ὅς 
Ῥατηργ 3 ἤπεηι, ( νει [5 Γγοἴδπη (01].) Πάεηγ Αβιγηγαηΐ. 

᾿Ψ. 856. Τῶν ") φεὺὴς ὠἀντολίίω 1 Α πιαυ!Πγ15 τερτιοηδιι5, Γγοία 
ὃς ῬαγΊΡἢν 14, 46. πηοηΐληδ5 ὃς ππθαϊθργδηθαθ { οὗ 1ΡΕ ἱππιῖξ ἀπΠῈ 
σε γίωυ “χθόνα, γοσλί ) Ἶδ1 ἀϊρτεάιεαν χυζζον, ΓΥσδοπίδηι [01]. ὃς 
πα ϊλπη ; ΦαλΓ πὶ ΠΊΔ ΧΙ τίλΠ. ραγίεπη ἴῃ ῬΑΠΊΡΗΥ Πα ἰδές [ππηρίᾶ 
Οἱδπηάριις σοπΊργεπεηάῖς. Τγοιοηίαπη δά Ογίπμπι ἃ ῬαπΊρην μα 

Ἰγιόξε Πιπηρία, ἴῃ φαὰ υγθο5 τπράο τηεαιοξαΐαρ, ἢϊς Πταξαϊ, αυοά 
5 Οτγέιροίτινο δοοιριεηππὶ; Γγοδοπία οπὶπὶ ραγβ ΓΖ ΟΡ, 1 

Π8 υτδε5 ἱςοηίμππηι ὅς Ὥεῦθα, Ὁ εὸ Ῥαγηρν 185 ἰλΐεγε, ἱπέει' τρίαπι 
ς Ολρραάοοσίλτη, 4 (Οαἰλίϊας σοητίρας ἔπηΐ, Πία εἴζ, δὔδο πὲ 
ΠηρΊΪ 15 Πἰίος τοστοπιῦι5 Δ ας ΠΥ σδου ας ραγίες ἃ Ρ(οἰδη12:0 80- 
βεηίεληΐαν. Τίλυν!οα εἰδιτὶ Γι γοδοηΐας ραῖ5 ἃ ϑίγταϑοης παθεξιν, Ἰη 
Πα υτῦος ΓΥ γα, ὅς τρία ξαυγα, ρυσάἀοημπῃ] οἰτ) γεσερίδομ πη, 
Ἰηάδ ϑεγν! πο, ἃ 4ιο οἀρίᾳ εἴτ, Τλυγῖοι σορποιήεη, ϑέγαθο [10. 12. 

ΠῚ ὡς 411 Πιγσαοηςβ, δὰ Γυσθπὶ Πανίαπι, ἴῃ Ῥηγυ σι φὰ8 Εγ- 
Ὁ φοηΐίσια εἰζ, ἃ Ριοεηγσο 1. 5. ς. 2. ῬΙΙηῖο, ὅς αἰτ5 ποηηπδη- 

ἘΠ; αὖ ργοΌΔθ116 ΠΕ ΠΠ|4π| φητί 1 Πππγαὶ ἔα1Π8 Γγσαοπιπι (ςἄο πη, 
οἴσια ἃ [γοο ἥπινίο ποηηεη [ογίοϑ. 
Ν. 858. Τοῖς δι᾽ ἔπι, Πισιδέων  Νοη τεύζο οὐάϊης ἢϊς ὑγοσίε- 
π᾿ ΠΟΩῸΘ 6Π1Π} ΡΙΠάϊα ἃ Γγοδοηΐα πιοάο ἀείογιρέα Οὐιεηΐεηι 

γΕΓ(Π15, (ε ἃ ἀϊνεγίο, Πία εἰζ : νεὶ Ἰριέαν Γγολοπεϑ δὰ ΠγοππΊ, 4υ1- 
γὰς ΡΙΠΔπ ΟΥἸεηξδ]!οτεβ, οαΠῚ 115 481 ἱπίεν ῬΑΠΉΡὮΥ Πἰ4ΠῈ ὅς Οάρρα- 
ΠΟΙ. ΠῚ [ΠῚ σοη πα ; γα] Πχο Ἰΐᾳ (οἱαπηηιούο δοςϊριεηάα {πηξ, 
αοα ΡηΠάϊΆ, Γ γοδοηΐα: οοηζίσαα ΠΕ, πα}14 ογάϊη!5 Παιτὰ γΓΔΌΟΠΞ, 
ΟΙΠαΐαπν δαζεπη ἀπρ!ίοεπι Παδοὲ ῬτοΙδηηπιιβ : αἰΐαπι απ ῬΙΠαΙ- 
, ε ν ̓ οΟ 3 ΔῺ 

7132 



Ὁ 
Ψ 

ΟσΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ 5. 

δὴ ῬὨγυρίαπι νοολί, 1Π 6118 αὐῦες Απίσοῖια ὅς δείειοία 9 διιαπη, 

ΔθίοΙπέε Ριβάϊαπι ἀϊόξαπι, ἴῃ 4π4 αγθ5. δεῖρε δὸ Ἰρίο {ταϊυπξεαγ, 

ΟἿ νἱοίπα Τειτλεῃς ὅς Γγγθς : φαηαιᾷτη 1Π|2π| (ΑΓ 1125 Ῥατη-. 

ῬὮΥ Ια. ργονίποῖ 3», Π8ΠῸ ΟἸΠοΙδ5 αἴρεγαδο, ῬέΟΙΘΠΛ86115 δοοεηίεαί. δεᾷ 

θη ποναγῃ οἱϊ 66 Ιος!5 1Π ΓΕΡΊΟΠΙΠῚ σοηῇηι5 ΠΕ απόξογαπι ἰδ ης 

ἐρρΐίας ποηηίῃι! νατίατο. Τεγτηθθπη ααϊάεπη, σα Πη φαζζοτε ποῖτο, 

ἴῃ Ῥιβάϊα {αζαϊέ δίερμαηιιθ, ἘΕῚ ὃς δέγαρο ΠὉ. 13. ΤΈρρμοσὸς ΠῚ σι: 

Φικὴ “σὐλις. 48] ἃς ξαπὶ ἱαρτα ῬΠαίο!άετη Πτδέμ!ξ 1Π ΠΊΟΠΕΙΏΓΩ 8Π- 

συ τς μεν ψαλβ τη ΜΙγ ἄθπη ἐγδη ΠΈ115 εἴς, ἤτῃ ἃ ῬιοΙεπηαΐ ἀείζει- 

Ῥέϊομε ρύογῆι8 ἀϊνετίο, ΟΡ δον δ 
λιπειεὸν πέδον 1 Τῃ βου, τέ ἴῃ 45 ρΙ ΓΙ ΠΊ15, σαπη ϑέγαθοης ἕοπ- 

(βητίς, οἱ πιοηΐαπατη τερίοηθηι, 4αλιι ῬΙΠ2Ρ, 56! ρεηίεβ. Ῥυδεοῖτ 

Ρπδ, ἱποοϊαηξ, Πυ ΓΑ Ό115 δος παίαγδε αἰπγπηδέ ; ̓ρία5. εηϊπὶ Ὑδυγι, 

εἰκρωρείας ἔταστιπη, νἱηΐ, ὃς οἱεῖ δἀπιοάπηι ἔεγαςεβ εἰς, ὃζ ρεσογα 
Ρ[ανίπια ραίσογα,, ὃς ἕμτι Δ] ίαγαπα δυθου μη {γ]γ15, τα πη ἔϊγγδοθ 

ΑὈπηήαγα. 
Υ. 86ο. μεϊαλώγυμ- ἐν χθονὶ Ξέλί" 1 δεἰδϑη ἃ ΤΙ τοεάδιπόηι 5. 

οοπάϊέατι {(4ιῖος5 Απιγοϊδεογιτι ποπηΐης ἢο ποῖδξ ῬΙΟΩΥ ΠΕ8, αυοά, 

Απηγοῖα: δηΐ]υα Τιλσοηΐαὲ α105 δμετῖε, Γι ἀοοάαπηοηί νἹοῖπα, ἀξ {ὰ- 
Ῥτᾷ ποίδέμπῃ.) τοίεγε ϑέγαθο [Ὁ. 12. 41 ὃς δεϊρεηίες Πισιδῶν εὐξιο- 
λογωτοτες ΤΉ ΣΕΥ ΡΙΠάα: Ἠι4ΧΙ16 »ῃϑγηογ αὐτές νοσαΐ, ὃς 20 νγό-: 

ΤΠ ΠΉΠΙΔ οἷτηι ἴῃ δα ατθε ΠΏ, Ἂς ρει δεπίεηι γειρ  ΠΙσδς 4ἀΠ11- 

πἰβγαοπεπι ἰαπάαϊ ; 4π4 εἰξόζαμπα τ 40 ἀ]ΕΠο ἱπηρεγῖο (επηρεῦ 
ἘΒΕγῚ ρεγπηδηίεγιηξ, ὅοπες ταπάεπι Ἀοιηδηΐ8. οαἤεγαηξ. 851. 1ριεαρι 
νοχ εἰσελγὴς ἰφ(οίοι», ἃ ΞίλΙ ἀεάπξεα Πί, υἱ (ὐγαμηπΊ ΔΈΟΙ νος 

μππέ, ἃ ῥοία5. ργλυδίξυηνι ετῖε, φαοὰ Ετηταίμ!ο τπηδβ5. Ρἰδοςέ, 
απδίη ὠπιτατικὸν, αἴ δυ1ἀ86 νΙἀείαγ: δεῖ σεηίεβ Θη1Π ΓΔΟΟΠΙΘΟΡΕΠῚ 

ΤΑΟΓῸΠῚ τοπδού5, ΡΟΙΠ5 σαᾶτα ἴῃ ΠΧ αγΙ. πη ὃς Ἰα[οἸνΊΔΠῈ [ΟΠ Πΐο5. ΚΣ 
π|8, ὃ Θεοργάρπο οοπίταί. Ηδο εἴπῃ αγῦ8 ἃ 60 {πδέπ! νἹἀδέι 
οἶτοα Ὑδύγαπι τποηΐοπι, ποη ἰοησὸ ἃ ἐοπέϊδιι5 Πανίογαπη Οου ὅς. 
Ἐπιγπιεδοηξί5, 405. ἴῃ 86! σῖςῖ5 τποηξιθ5. ΟΥ̓ΡῚ (γαάϊε, οὐαὶ ποή, 
ἴοηρε ἃ (εἴδει οὐ 115 ἴπ ΡίοΟΙ ε 1361 τΑ}}}15 “ταξαιδίῃγ, αξ Ῥεγρας ἦ6-. 
διζαπι Ιοοαπα 18] οσσιραγε νἱἀθδξαν, 48 οα}85 Πέα νιάς τη νετί. 8 55- 
Τρίε δἰΐατη Τδυγις ῬΑΠΊΡΗΥ 15 πἰπηπη ἃ ΠλΑΓῚ Ιη ῬίΟΙ ΕΔ 5 ἕᾶα 
Ῥ.Π5 τεπηιονεΐαγ, τξ ἤᾳαῖς ϑίγαθοηίς ὃς Δ]!οὐτπὶ (σθορυρΠΟΓΉΠῚ 
(οτὶρία οὐπὶ 115 σοπέεγαξ ἔλοι!ς σοηί δῖ ; αυοα αυ!άεπι εχ Ραγέθι 
1η46 δοςίάϊε, χα ῬαμαρμΥ σα ππάγ ( ́πεαι ναίξηπι βημ1ΠῚ γῸ- 
οδηΐ Μεῖα ὃς Ῥῃηΐας) πὶ ἐΑ 015 115 ποη (ΔΈ15 Ἰπἰγογίαπι γεσθάϊξ. 

Ν. 86:1. Κέῖϑεν δ᾽ εἰς αὐγὼς 1 ΤἸαχέα ῬΑγΊρΡΠΥ Δ} πγαγε ϑερίθησ, 
ἐΠοποπὰ νοῦς Βούδιζαν, ἴῃ τοῦγᾷς {δ ᾿πἤπιδηβ, (Ὁ: πρφζολὴ {{π8| 
εἴῆείταν, ἀε τα νἱὲ νεγῖ 127. φαΐ ναέης. ΕἰὉ βηιις χηδηι ὙπΥΖ, 
φγογιοηέογίο ξὃ δ1α.6 βογέμ οἰσμά; Μεῖλ αἴθετηδί. Α ῬαγηρῃΥ 88 
νεῖο ἃς ΟἸΠοία οοπῆηιο, εἴ ἢἰς ποίδέαγ, «ἃ Ογέμπι ἜΧροσγσ ΠΣ, 
ὃς ἤπυς Πῆϊςας αὖ υτὸς ΠΠ0, δαξ ἃ τερίοπθ 4ιαπΊ 41 π1ς, ΟἸΙΟΙα5 
ὀϊοϊτον, ( παπὶ τὰν Πβποο ἤπιε, 4ιδπγ 4111 {ἰγιξι5. {ππηπηξ ὑτὸ οχ- 
{τεπιο ταπίαγα γϑοοίίι, τοί ΟἸΠοαην τηᾶτε ῬΙΟΩν ἤτι5 σογρ  εξῖπ 
(αν, νἱάε νετί. α18. ζς.}) ἄοπος ἡπχέα Απιδηὶ Ρογῖαβ, δὰ {Πππ|πὶ αγτ 
ῬεΠῚ ἤία5, γεῦπις Μενιάίοτα τεβεύμξαγ, Υν 863: 

Ζ 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΜΒΙΙΙ 5. 

Ὕ. 863. Τείτων Εὐξείγοιο] Νοη αἰίο!αΐε, [ἃ σοπηραγαίο: 
"ΠΌΔΏΘΠΔΠῚ Θη1ΠΊ Ιοη ρα {1 ἃ ΟἸ]Ποῖο τηαγὶ δὰ Ἐπιχίπιγη ἀπ δηζία, δὰ 
ἐλπήθη Δ] ]πΔηΟ ΡΓΌΡΙΙ8 Δ (6 ἸηνοεΠΊ ἀσσράπηξ 4Ι4ΠῚ 2115: Νίοἀϊ- 
τοιγαπεὶ ὃς ΕἸΙΧΙΠΙ ΠΊΔΓΙ5 ραγίοβ : πηάδ ΑΠΑΠῚ ΠΊΙΠΟΡΕΠῚ ΡΙῸ ρεπίη- 
(α]4 Πιαθεη5 δίγαθο, ἤος 1Π 'οσο σοηίεϊτυξ ο]ι5 {{{Ππηππη, ᾿πάδ6 ΤΔρ- 
᾿Ῥδἀοοίαπ), Πίης ῬαρἢΥ [ἰαπὶ ὅς. ΟἸΠοἴδιτι σου ργεμοηάοηΐοηι ; ἃς 
ΓΠΑΧΙΠΊΔΠῚ αι δηγ ΠΠΠπ1 Πι}115 Δ ρι ἘΔ ΠῚ ἘΠ Ὲ γοίογε ᾿ηξοῦ Απλὶ- 
{πὶ Ῥοηίϊ, ὅς Ταγίπιπι ΟἸΠοΐα αγθοπΊ. 

Υ. 864. Κιλίκων πἰεισύρε:) ἔνε) ΟἸΠοἴατη τ γαπ 116, ΙΓ 
Δἰίεγὰ ῬΑΙΊΡὮΥ]155 ῥγοχιπια τραχᾶω αΙρογ 4, αἰτονα, ϑυγίας Ὀγορίοῦ 
“πεδιρκὰς Ο4᾽Ί 6 [ἐγ15 δι Δ ΌοηΪ αἸοιτιτ, 4α85 ῬέοΙεπησο Οἰοία ῥγοῤυῖέ 
ἥδ 4 εἰΐ. 

Υ. 8ός. ᾿Ασίῃς 3) σειν καλῦσι 1 υδαΠΊ ο“Ἐ δη αὐ υἱεῖπηα νογθα, 
Μακρὸς ἐπ᾿ ἀντολί!ω, -------δς τείογεηάα Πηΐ, οἱ (εηῇι5 ἤτ, αυοά 
ἸοσιπῚ 1ΠΠπ|ὴ Ὁ] ἈΠ ΠΊ15 εἰδ ΠΠΠῸῚ ἤπιι5 δά ΟΥιδηΐθηη γοοείπις ᾿Ασῇς 
ἧς ςεγοὶ, μος εἰξ, 412 ἀηρη["14:, νοςλί, φιοά ὃ 5114 ρὲ δηριι- 
{π[25 1145 ἐγδηπέι5 ΠῸ νευ15 ΔΠ2ΠῚ τ πογεπη ; 4η γεῖο συϊοαυϊά 
ΕἸϊοῖας Τυδοῆδα Ιηΐον Τ ΔυγαΠΊ ὅς πλατὸ ραᾳΐεῖ, χαρά ἐραίλιπι (μεῖς 
Δηρυ τη εἴτ, 4016 φρση[ 145 ψοσαυὶ γλάλί. Ῥοίξεγίογε χυϊάθηη 
{επῆι φυιέξου!5 νεγθα σαριΐ ϑ4[πΊα 5. Δηρατίας γεγο δὰ {Ππι τιν- 
ἐθεπλ, ἱδουηάο Αἰεχδησγι Μάρηι ργδῖο δάνεγίας Πάγπιπη σεῖο 
ΟἸΔΓΑ, 4115 πέρ ΑἸΊΔΠΙΠΊ ποηΐεπ ΤΑΙ ὈγΔΟΠΙΠ7 ὅς πηι! 
1Ππουπ (ἀπέ, ( πιὸ ὙΠΕΓΠΊορΡΥ ας ̓ηΐεν Οεΐαπι ὃς πλᾶτε ΖΕ σαυτῃ) 
“σύλαι βογέας Δ(Ο] πε νοσλί δίγαθο ἱ. 14. αἱ πύλω λεχονᾶμωμι ὅφιον 
“Κιλίχων ᾧ χὺ Σύρων᾽ ῬίοΙεΠ15:115 ὅς Β]ΊΠμ15 “»η45η2 ρυγεάς : ὃς Ῥ]1- 
ΠΠ15 4145 ΔῸ ἢΙ5 ΟἹ ἰϊοάς ρογξάς Ἰυκία ΜΑΙ απ αγεπη ποιηϊπαΐ, αἷϊο 
(υἱ νιἀεέιγ.}) ὙΔΌΓΙ Ὀγάσπιο, εὸ Ἔχουγγεηίε, Μαΐς δΐθηγ, υξ ἃ 
ϑαϊπγαπο ποίσειν, δηρσιἝτ]45 Πα5 ἔλπη οὐπῚ 1115 απ δὰ Ῥῇφίο θη 
[ππί σοηπίππαϊἑ ΕπΙΔίηΠ15, ( ἐα εηΐπλ δὰ ΟςοϊάΔεηΐοηι Πές ἢππί 20 
ΜΘιδιις νεγί. 8.59. ΠΟΠΉΙΠ4Γ15, στη φηρα {145 Πη8 ἰοησε ᾿πάς δά 
Οτιεπίεγτη [πχία τηάγὸ ΟἸΠοΙαπὴ {τέπας δαζζοῦ ) ἡαδ οατὴ {{Π15 
645, Αἰεχαηάενῦ ἀρεγα, ὩΣ ΠΡ όγΓΙΟΥ ἘΧΕΓΟΙΙΙ ἐγληΠξι15 εἶδέ, 4125 
““υϊάειη }πχίὰ Τ ΕΓ ΕΠ πγθοπι ἴῃ πιβαϊξεγγαηθὶς πιεγο, Ιηΐοῦ 
ῬΡΑΤΩΡΕΥ]ΠΔΠη ργόργῖς ἀϊέζαπι ἃς Ριπάϊαιη, (εἴτε ϑέγαθοης 1. 14. 4] 
ὃς ΤογπγεΠΠ τὴ 1Π 1ρ 615 ΓΑ πΟΙι15 ροΠέδπι ΔῸ ΑΙεχαηάγο ἀϊγαξαπη το- 
ξεγέ, υἱὐ ἔδβαςες 1145 ἀρογίγοί, 

Υ. 866. Καὶ τῷ [21 {Πρ ηππὶ {τὰ ΟἹ Ἰοῖο γιαγί. Νοη δυιξοπη 
τείζο ογάϊπο Παπγπα ποιηηαξ σας τῇ Πηιπι ἤπης (6 Ἔχοπογαηέξ, 
(υ{ἱ πες ΟἸΠἸοΐαΡ αγθε5 νεῦί. 875.) ὈΥΙΠΊΟ ἜπϊΠΊ οσσαγτῖς Ογάπι15, 
“ἀείηαάε Ῥυγδηηι5 ΜΔ] απ πτθθιη Αἰ πθη5, ὃς τηάεπὶ ΡΙΠαΓι5 χξα 
Ἀπηδηὶ ροτίαξ, ὉδῚ1 Ριπαγα τγὸϑ : {εἀ Ογάπιτη 1η. ΪΕΙΠΎΙΠ1Ὶ ἸΟσῈΠ. 
πΠλπΠε, ρΙαγίθυς ἀϊέζαγις ἀς Ταῦίο αρθε σοϊεῦτγὶ, οα]15 πποσηΐα ἢπ- 
Ὑιι15 15 ργα του Ὀϊτν, ἀυ!σοάϊη8 ὃς [Ἰριἀταΐε τηῆρηῖβ, νιάθ ϑεγαῦ. 
1. τ4. ὅς ϑο]1π. ο. 41. 1π4άδ νεῖο ἱπίδῃϊβ τεάάίεις, απο ΑἸαχαη- 
ἀγυπη τηασπαπη ἱπιπιοάϊος [τἹριἀϊταΐα ἴῃ νἹΐας ἀπ τιπιεη σοπ]θοε τ. 
 Ψ. 869. Ταρσὸν οὐκτιυϑρίω. δ 51 δή ποτε } ὙαΥ[πγι οἱ αγίθιι5 οοπη- 
τηεητογαῖ, ἔαιχχ Οὐ ἱπΟγ τπὴ ἰσοοὶ ἐαπγάτι, ( πλπλ ὃς ργαροΐδηΐεπη 

Ο 4 ἕ ρο- 

“οἵς 



“Ἕἱό ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΙ5. 
ὃς γορυϊοίαπη ατϑεπι (18, ὃς ΡΠ ΟΡ 8 ὃς Π|εγ ΠῚ ἀρ απ, 
{τυ Π|5 ΑἸεχαημάτγιατη ὅς 1ρία5 Δίμεπαβ [πρεγαῆδ ϑίγαδο 110. 14. ἕε-ς 
ἤζδξαγ, ) ἐμτα τὐ ἔαθαϊα να]ραΐα ἐς Ῥεραίο 181] Ἰαρίο Ιβέζογεπη οὔ- 
Ιεὔξατεέ. Ἑδυαΐας οσοαποηεπὶ ἀδάϊε ΤΑΥ ποπήδη : οππὶ δηΐπις 
χαρσὺς Οτῶοο πησμίάγι φαΐ αἰαη2 ποίεέ, πο ΒΕΙ]ερορῃοηΐεπη, Ῥε- 
δαΐο αἰλίο εχιο νείξιπην 101 ἀεοί 16, ὃς δῷ μηρηία, ἀξ σεηίδξ 
Ἐπ λΙΠϊ5, δπξ ροῦ5 «ἰᾳ ε]ι5 ἀεἰαρίᾳ Ὑαγ πογῆδη ατϑὶ ᾿πηροῇ- 
(υπὶ ἰαθυϊαηίατ. ΑἸΠ ποη ἀε ΒΕ] εγορβοπηίε, [εἀ Ῥογίδο ἢδοο παῦ- 
τδηΐ, ΠπῈ ΠῚ Π]Ὲ5 τ 15 σοΠαϊζογοπη {ταϊππηξ δο πηι, ὅς Απεραΐοῦ 
ἴη ΕΡΙρύδηι. 

ΤΠερσέω σὸν χῆις!υὐ, Ταρσὲ Κίλιασει πόλι. 
Ὑλατγίαπι ἴησοη ὉΠ ἃ ΒΑΓ ΔΉΔΡΆ]Ὸ οοηάιξαπη ἐγαάπιηξ, σμ]α5 τεῖ ἔες 
{ππποηλατα ἴῃ νεγί, 875. ργοίεγεξαγ. δϑὰ συοά δὴ (υΐαπι ἀε Ῥ6- 
Βαΐο, χο Βεϊ]εγορῃοη νεέλις Πηρίξαγ, γ1Π1]| ργοίείζο «[πἀ Ῥεραῆ 
ΠΟΙΏΪΏΣ ΖΙΔΠῚ Πᾶν 15 784 γεζξις εἰΐ ἸπξεΠρεπάαπι νἱἀεέαγ, αξ Ρε- 
24} ποπιεη (ογπιαίαππὶ πὲ ἃ πήγνυμη σΟΡΊΡΙΉσο, ΘΠ 0115 γΕΓῸ 2δηῖρτι, 
τηδίϊος νοσείπγ, φυο ρεγῖπα 8 ἃ συ δεγηδίοτγε ἃς ει ἃ (εἴοτα τα - 
βαΐαγ (πηάς ϑεηεοα, ᾽ 

ΤΡ)" πουάηῖ [γῆ αγε ἄοομ }} ΥὙαρθη:} ᾿ 
ἘΓΟΡΈΟΓ νθ]4 νΕΓῸ 2115 ΠΠ1Π14, αἰδίας Πησαΐυν. Οχέεγα δε] 4185 
ἔς φἀάπηξαν, Ῥοεία, ρῥῦὸ ποῦ πο, ἰεπηεῦε Πηχηδ ντἀεπίαγ. 

ΝΜ. 871. Ἐς Διὸς 1 ἘΠΙρέϊοα εἰς ρῃγδίϑβ, οἶκον επἰηι {1 ηξε}11- 
Βιζαν, τέ ΟΠ εἰς ἤδ᾽ς ἀϊοιζαγ: δία:6 ἢ ἐς Διὸς» 22 σαἰπνα, ὅ0- 
ΟἹ 40»1101{π), Προϊῆςαί. ᾿Ἰεωλύς νεῖο, ροΐία5. χυδηη ζέμβυ 6}, 
ἢς Ιεσεηόπηγ ποη πλα]δ ποΐαί Οερογίηςμϑ ; πη δηϊπη ΒΕ Εγορ ΠΟ 5 
{επΊ, (εὦ Ῥεραίμπ), τῇ σα ππῈ {α ̓ δίαπι ργοάπηΐξ, δίσιθ πη αἰϊγα 
γεϊδίππη, πρηρμί γι νεῖο δαΐ 447 ε]5. ἢϊο ἀεἰαρίλη. ὃς Βε]]εἴος 
ῬΠοητεπη αἼ1ι5 ἱερὸ ἀεἸδέϊαμῃγ Πὶς εἰγαῆθ. ἘΠῚ δαΐεπη ἐέξμλνΘ- ραγ- 
101 1102) ὉδΥ δὲ γη6 4111 ἴεμα, αὉ αίξῖνο πη Πέλίο ἴημα ΡΓῸ εἶ μα. δ0. 

Υ. 871. πεδῦον τὸ ᾿Αλήϊον 1 [π σαπιρο “οῖο, ἧς αἸζζο ὑπὸ τῆς. 
ἄλης, ΒεΙεγορῃοηΐεπιὰ Ῥεραίο ἀε]είζιπη εὐγαῆδ γείεγί Ηοπηεγας,, 

Ἤπι ὃ παιππεόΐον τὸ ᾿Αλήϊον οἶ Θ᾿ ἐλῶτο, ᾿ 
116 χμῖαογ 19 σαγηρο Αἰθ10 (οἷμς ὑαραθάξην. 

Οατηριπι 1105} Ἰαχία Ταγίππι ἰοσαξ ΠιοΩΥ ππ15. αὐ ὃς ῬΓΙΠΙ115 1. 5. 
ς.37. ἕξ Ταγίη ἃ Ῥεραῇ πηρυα πο ἀϊόξαπι τπάξ οοπῆγγηεηΐ. 
Α]1ὰ5 φαϊάο πη σα ΡΙ ΑἸοΙ Εἰγηποίορίας αβεγε Εὐήταῃ. αξ δο πρθ6, 
Ὠρίοιο 408, Αἷς Αἰεῖῃς5 ἀιόζις [πεγῖξ, νοὶ ΔὉ ὦ ργῖν. 8. λήϊον (ἐσθ τῳ, 
ΘἸΔΠ ἔΓα ΡῈ ΠῚ πΏ1ΠῚγ6 ἔεγαχ. ϑεα πηοιϊῖο ἀπ δ᾽ ταγ! ροΐείς Δη ᾿ρίαπ΄ 
ΑἸΕΙ] ΘὩΣΏΡΙ ποπΊεη (4ασην!5 Ἡεγοάοέΐι5»ν ϑίγαθο, ὃς Ρ]Ιη115 Ε]85. 
τηεΠἸΠεγηΐ ) αὉ Ηοηλετο ρυπιο βόζαμῃ ποη {πεγι, ( 41Π| 05 ἐπῖπις 
ΑἸεΐπ Δ. σΑπ ρα ΠῚ 410] ατταιγι ἴῃ ΟἸΠο4 αΐπεγα αβνπιαΐ ϑίσαθο. 
1. 14.) φιοά ] τΐὰ ἔς μαδϑδέ, ἐτυψεγα χασυιξαν 4114 ΠΟΠΊΠΙ5 τατο- 
σαδίη αι οαπὶ [δι] 1ρία ᾿πνεηΐ εἰ. - ; 

Ν. 873. ἐνδιίασκε 1 Ιοη. ὅς Ροδί. γτὸ ἠνφίω, δου. δ νηί, 
γδΟΥ ΠΥ, (δὰ ἐκ ἀν ο τηάηεο: Ἡλι ἔνθ). γπουϊάϊαημς ἀδαιυξομα, 
νΙἀείιν αὖ ἐν ὃς Διὸς (νοῦς Διὸς ργὸ φέγε ροῇῖα, νἱάβ ἴῃ νεί 
505.) αιοῦ ῃλειιοῖς ΠΟΠΊΠ65, ἤγειης ῥγδίογαμη, ἴῃ ἀροτίο δε 

| ἀΡΓΙΣ 



σΟΜΜΕΝΤΑΒΈΙΙ 5. 

Δρυοατ (οἱεδληΐ, παης ὅς γείρεγι οὐ (ριἀϊέφίοπι ἴῃ παῖδες ἔς ςου- 
{ιηεηϊόβ. 

Υ,, 874. Ἰπολλαὶ σ᾽ ἑξείης 1 51 ι5 ογᾷο Πΐς (ἐγγδέιιγ, γοίγορτα- 
ἀπ φεγία εἰδ ; παπὶ αὐ Γυγποιϊηπη πγϊξέαπι, ἄς απ νἱχ ΔΙ]. α14 ςοη- 
{ϊλέ, δῦ Οτγιθηίε δὰ Οςοϊἀεπίεθμπη ἔγοβ γθ Ἰ]185 ἘΠΕ ΠΊΟγδ ἴα ; ὈΥΙΠΊα 
δηϊπι δὰ Οτεηΐεπι εἰξ Μ411π|5 δὰ Ῥγγαγηιπη ἤτινππη, ἀείηάἀθ Αὐ- 
οὔταίς, ὃς ροίξ ἤδης 5011, υἱ εχ δίγαθοης ὅς ῬΊΠηΙΟ 1]. 5. ς. 27. οοῦ- 
{ιαί. Ταῦῆι5 φυϊάδπη πηϑάϊα ἢ!5 ᾿ητεγ]εζζα εἰζ, {δ χυΐα ΡΙΌΓΙΡας ἐς 
ξὰ ἅρεῖα ἱπίπιταεγαί διυιόζογ, {δου Ππὶ ελπ Π]επιογαν] ἢ οἱ νῸΧχ 
ἑξείης λὰ 112π| ποπῃ τείεγεπα ἢ, (δε ἰδηξιπλ δα το Πὰς. αγθος 
΄25 Ῥοίζοα ΠΟΙ ΠΑ ΠΕ ΙΓ. 

Ν. 875. Λυργηοσὸς  ΟἸΠςο5 φυοίαπη) ἴῃ ὙΓοσάϊς ραγίς οἰτοα 
Αἐγαπηγ ἐἰεπαπι Ππαπα [ἰλία ΗἩπΊοτιβ, υῖθιι5 Ἐδέϊοη Ἱπηρεγαν τέ. 
ΑἸτχιος Ἰριίαν δμωγυμίω τἴϊὰ ᾿πάπιχιξ ἀξ ογεάθγεηξ ΟἸ]Πσε5 1105, ἱρὲ 
ἴογυμαι αὐ ΌΙδι15 ἃ γα οϑ ἐνεγῇς, 1η γερίοηθπι ἤδης ῥγοίεζζος, ας 
4Ὁ 1ρῇ5 ἀείποερς ΟἸΠςῖα ἀϊέϊα εἴπ. Ηἰς οἴίατη γρὲς Γγγποῆπιη ὃς 
ὙΠ εῦεη, Ὑγοιοῖς σΟΡΠΟΠΊΪΠΕ658, ε08 σοπή ἸἀΠ|8 ΔΠ|6 Ὁ] ΔΒΠγπγδηΐ, υξ 
νιάετο εἰς δρυιὰ ϑίγαροηθηι ἰ. 14. 425 ὈΙΟΠΥΠΙ ἢϊς (ξηζεηξία εἰξ ἴπ 
ΟἸΠοΙα Γγηθίπιπι ΠΟμΊΙΩΠΙ15, ο1 ὥς Οαγίιι5 σοηίδητ, 1. 3. ἐς 
ΟἸΠςία ἐπι (ογ θθης, ΜΜοη [ἐγ αὐαηξην ( Ἰηχαῖ ) εν ϑέμγη (66: 1,)γ- 
211 ξ5 ὙΡεδος. ΑἸΠ γεγο, ϑέγαθοπε (είτε τὰ ῬΑγΊρΡΗΥ ΠΑ Γυγπθ πη 
1ΠΔτὴ ὃς Τπεῦδη ἰοσδηΐ ; απ φαϊάθηη ΟΠ ΠΠἸ Πςη15 Γεπτεπέίδι ἐδ 
τεΐεντε ἰρίε (σεορσταρἤι5,, δα εἴπη Ῥ]ηΪα5 ἀπιρίθζξιεαγ. Πα 
Γγτροῆο φασι ἤδο Π1}1] ΘΟ ρΕΓΕΙ ; ΠΊΕ] ΙΟΓ5 ποία (σεοσιΆΡῊΙ ε] 5 
ΠΟη ΠηεΠπεγηΐ, πες σα!ααάπὶ φαΐ ποὺ ἐεπΊρογε τη ΟΠ οΙα οχίϊσ 
ἘΠὲ δἰπγηιδέ, δα σεγέμιιι 414 Ὲ16 πὶ ἢΠΓπΠῚ οἱ αἤισπαγο δα άεε, Ὀδι- 
(211 ᾿στέαν ροΐείξ 4η Γγγποῖϊας ἤσο Πέϊζα ποη ἔπθυξ, δά σοηβγηηδη- 
ὅληι οοπἠεόξαγαπι απο ΟἸΠοΘ5. ἢ Ττοίοογαηι ἄποικοι Γποιίηΐ, φιοά 
αυ]άετη ἢ ε]85 γεῖ ἀγρυπηεηξαμῃη ἀγγερίπηη ΠΠΠ|ς εχ ϑίγοθοης σοη- 
11αῖ : πο ἐηϊπὴ {|6 ἕδαλ ἐς ΟἸΠΟΙας Πι}] 15 ̓ποο]15 ΠΖυ4π| ἐς ΤΟΙ͂Ο (Ἱ- 
Τεῖδιι5 Ιοχιυίας, Οἱ (ᾧ ὠσποφαλνεσιν εἰρχιγέτας τοῦ ἐν τὴ Τρφί., 
πότων, χἡ δειχνύεσί τινὰς τόσες καὶντοιο 85. ὥσαξ ἐν τὴ Παμφυλίᾳ 
Θήξιω κὶ Λυρνηοσόν. ΜάΠπη ἐρὸ ΒΟΟΠαΓΕ οοη]εύζξαγαμη [18. ἀδ 
Ῥῃαη. οΟ]. 1. ο. 5. 48 ποῃηπὶς ΟἸΠΙοΙ2᾽ οὔσης δ ρ  θότι, φυδῃῃ ἃ 
ΟἸΠςοῖθυς Ττοιῖςῖς ἀεάποετγε: 15 ἢς ἀϊδδηι σεηίοί δ᾽ Ηεῦταο ῬΤῚ 
οἰαίΐρο, φυοά εἰξ ἱαρ (πᾶς ὅς στάσαπὶ χῴχιληξ, ἰαρείμς, οαίσι- 
ἐμ) χαΐα αἴρεγα ὃς ἰαριάοία οἱξ γερίο πιᾶρπὰ εχ μαγίθ, ππᾶδ ραῦ8 
εἴας Ττλοῆδα ει Αίρεγα νοσδΐα εἰϊ, ο1] ργῖπΊο ὅς ργαοῖριθ ΟἸΠ]ΠΙς18: 
Ὠοιηδη ἱπάιέαπι ρυΐφί. ΟΟιαπη (αχοία 101 Πηΐ ἼΔΕΙ ρα [ΠῚ 1118 
ῬΙΒΤθα5, τὰπ| 1110 5111 ργοθαΐ, ἃ "Ό. 13. 
᾿ Ηἰΐης ΟἸοῖς ΤάμΥ {ἀπο{4 σαοηγηΉη4 ὉΈ6 . 

Μϑνός ᾧ χα ̓ δἴχιάλειω ) Ῥε Μαίί: πῖὰ (λεῖς σοηίτδξ, ἐάτα (ΟἹ. 
δὶ Ῥγγὰπη οὐτῖᾳ ρομῖαηγ απ]: “ποῤρίαίε νέο, οα]5 Ῥέο]ε45115 
πη πιεπηηϊζ, ἰηΐεν Τ ἀνίαπη ὅς ϑοῖος ἃ ϑίγαθοηβ ἧς ΡΊιηῖο {{ξαϊέαγ, 
εχίρτιο ἃ πηαγὶ Ἰηΐογναο, ππάθ ποΐηεῃ. Ηλης, πὰ σαπὶ Ταγίο 
ἃ ϑαγάσπαραίο γερο εοάεῃι ἀ18 φοπάϊταπη Πα αἰῆγπηδέ Αὐι ΠΟΘ }}}}5 
ἀρ διγιδοηειη, αἴας 101 πιομιπηθηΐηση 6}.15 ΟΠ ῬΙς:, τὴ 480 

ἸὩγΔΡῸ 
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ἱπιᾶσο Ῥίδιιἀεπέϊβ, οτπὶ Πᾶς ἱπίογρεοηςβ, Ξαρδανώπολί( ὃ ̓Άνα" 
κυροουροίξεω ποὺς ᾿ΑἸμώλίω χἡ Ταρσὸν ἔδειυβῳ ἐν ἡμέρῃ μίῃ. Σὺ 
δι, ὦ ξένε, ἐῶτε» πίνε, σοὰζε, ὥς τ᾿ ἄλλα τότε ἐκ ἀξία. ϑ4γά4- 
μαραίμς “ηαογμάαγαχη μέσης Δ πορΊ αἰοη ξ5 Τάγίηι ἡμᾷ ἀ16 το7:- 
αἰϊα1:. ὙΠ Όεγο, ῥοίρος, φάθ; δίδο, ἱμά: τοίη δρῖηι ῥοο 7102 
ἄσηα [ιν ΠΡ ΓΟΥΠΡ1 [ΟἹ]. σον βίο οη 6, τξ ϑέγαθο Ἔχρ ςδέ. 

.---, . μ΄ .. 

7 μι 

Ξόλοι 5] {{πῦ5 Παο, αὖ Δοῆδὶ5 ὃζ ἈΠοάϊ5 σοπάϊία, ἐείζε ϑέγα- 
Ὅοπο, ΟΠΓΥΠΡΡΙ δίοιοι ὅς Αγδέ! ΑἸγοποιηϊ ραΐγία, ὉΠ πηΑ εἱς δἀ 
Ὁ οοΙάεηζεπι ΟἹ] 1ΟΙ55 ργορτῖε ἀἰζζδ5, δα σε, δ)». τὸς ; 1πάδ γεγο 
αἴχιε δα ῬαηυρἤΥ 155 τε γηο5 ΟἸΠοῖα Τδοῆθα ρογεϊσιίαγ, Οὐ γε-ὶ 
τῸ (ΟΥαΟΟΓΙΠῚ 101 ᾿Πΐογ ΟἸΠσῈ5 ἀσεηξππη (εγπΊο ἕδλπα ἘΠΊ σΟΥΓΕΙΠΊρΡΕ- 
τείας, πης εβδόξαπι πὲ 4ὰ1 νἱεϊοίε Ιοχαπεγεπέαῦ σόλοικοι, Πα 80- 
ἐπ ἀεσεπέος, ὃς Ἰρίὰ σογτγιρία Ιοχιπέιο σολοιχεσμὸς να]ρὸ ἃ στα- 
οἷς ἀιοσεγείαιν. Ι͂ἢ ἤδῃς ὈΓΒεπὶ ροίὲ Ρἰγατίσαιαι ὈΕΠ]απὶ φαϊάδηη εχ 
Ῥιγδίῖβ ἃ Ῥογήρεῖο ἀδάμας (ππέ, τρίαφαα τς οχιηάς Ῥοπιρείορο- 
115 ἀϊόζα, ἐείϊε ϑέγαθομο : δοίδ ΟἹ ]ο]1, τμ716 Ῥογῃρεῖοροί!ε, ῬΊΙη. 
1:5: Ὁ: - 

ΥΝ. 876. Αἱ ζ' ξα᾽ ἡπείρῳ 1 Νοη ας δὰ αὐῦες ἑαηέῃτη ργοχῖ- 
ΤῊΟ ψεγία πλεηγογαΐαβ γείεγθηα Ππηΐ, Ἔα ἘΠ πὶ ΟὔᾷΠ65 ΠΊΔΓΙ ὙἹΟΙΠδΘ 
{πη: : (δ δα ΟἸΠοἴας υγῦες ἴῃ σεπεῖο, νεγί, 574. 4Πλτ τη Δ1125 Πη6- 
αἸίεγτγαηθα {ππέ, τὸ Ταγίις ὃς Οσίαγεα. 4135 ΠΊΑΥ ΓΙ Πγ8. 

Υ.5877. Τῆς δι ἐπι, Κομριγείὸν 94... Κομιμαγειωὸν Πὶς ῥτο 
Ἐομμαγίωὸν Ῥοπίξας, ρὲ Ἐρεηΐῃείη Ζῷ Ὃ τππεῖγὶ οδαία ἐλέξαση. 
(ΟΠΠΠΊΔΡΕΠΕ νΕΓΟ, ἴῃ 48 αγὃ5 ϑαπηοίαξα, ΓΟΙη1 ραίΓ]4, Ἱπξευϑγ.- 
τα Ῥαγίεβ ἃ Ῥέοϊεπησο, δίγαδοπο, ὥς σα έεγι5 δοργαρἢ 8 ΠΕΙΠΊΘΓα-- 
ἐν. Νείοσιο γεγὸ μια φιιέζογιλεθ ἐτεέας Εὐπήζαίῃϊτς ἐπὶ Οαρραάο- 
οἷδε ραγίεπι ἰδοϊδέ, σππὶ ΑπΊαπο πιοηΐε ἃ ΟἸΠοα ὃς σλρραάοοία ἠ1- 
τἰπγαζαγ, Ηος αυϊάθηη ἐἰπτη 1Π ἐγγογεπι ἀαΧ ΠΣ νἀδέυγ, αηοά 
(οι πηασέποῃ ὅς δυγίατα ἐοάθῃι γον ἢἰς ποηηηεέ Ὀϊοηυ ἤα5, ππ6 
Δ Ιγαίαν 116 ΟΟμπηηηασεπεη ἃ ϑυγία ῥγογίις ἀϊνεγίαπι ἐδ. ΔῈ πο- 
δέ δίγαθο δὰ πΠΊ ἰΟ ΈΘΠα1 [ογηλαπ ἩοπΊειῸ ἰδ ]Π]Ίγθπι οδ, τέ ἐς 
Ἰοίο ὅς. ραγέϊθυιβ ἱπίεγροῆία οορα]4, φαδῇ δ ἀϊνεγῆς, Ιοφυδίας : 
ἢς 44. Α΄. 

Οἵτ᾽ Εὔδοιαν ἔχον, χἡ Χδηκίσδω τ΄, ΕἸρε]ελίω ἔ, 
ὧμ Ἐπδασηι ἐογμογμης, Οβαίο! ἀργηφηο, ξ5᾽ ΕΥΘεΥ 471) 

ἐπ ἕαπεη ΟΠαΪςῖ5 ὃς Ἐτγείγία Ἐπθοσα πτθὲς ἤηΐ. Ηλης Ἰοχιιεηάϊ 
ΚΑΤΙΟΠΟΠῚ ὈΙΟΠΥ ΠιΠπ|, ἀΐροΐε Ῥοεδίδηη, 1πη] αγὶ η1 81] ργοθϊδεξ : πιῇ 
ῬΟΓΙα5 ΟΠΠΠΊασεηθη ΠΟ ϑΥγίσς ΔδίοΙαίς ἤς ἀϊέξα;, ἰεα ϑγυῖ πια-ὶ 
Γιπηηας ΟρροΟΠ τέ, πα ΔΠη ἐξδοππή τ ΠΕῚ5 ΘΥΓΙΔΟΙ ὨγατῖΒ δὰ ΟΑΠΏΠΊ, 
ΖΕΒΥΡΕ ργοιηοηπέογι πη ῥγοάποὶ αἰπγηταΐῖ, οαπὶ Οοιηγηάσεηθ της 2 
ἀπ τουγαηθα ΠΕ. 

Συρίης ἢ πύληες  Ὧε ϑγγία ποπιίπο χα [ὰΐ ἀϊώσιπη ἱπ νεῖ 

ΠῚ 

γι -- 
’ 

772. {Π6 νεγὸ ἃ (σγδξοῖς Παϊς τορίοηϊ ἱπιροπέαπι εἴς, τη [ποτὶς 11 
ἴοΓ5 ΕΠ] “γ1ηὲ ἀἰοϊτα, ποπηῖπθ ἀοδιόζο αὉ “γαηι ΒΠΟ 5}6 ΠῚ, 
(εῃ. 1ο. 22. ὃς ἱποοίαβ {8 “γαρΉγδος γοσαγα (εξαξζαῦ δέγαθο ΠΡ. 1Ὁ 
Οὐχ Οἱ γεγο ῥἰεγίσιια πη ἕληται ϑγυίαιη ργορυῖς ἀϊέξηινι, ας ἴπ- 
ἀρ 5 Αγαιὴ Οἰοϊξαν, ( αχδ5 Γα εἰγειδ), σαι ῬΑΙΓηγιθη, ΑΡρᾶ- 

ΠΊΘ ΠΑ, 
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χήεῃᾶ, ὃς δ[1|5 γεριοηϊθι5 Ἰηΐοῦ Πὰς. ὅς ΑπΊπιτη τποηΐοηη ἱπίογ]ο- 
(15. σοπηρί εὐλτέαν,}) “νεγατη ὃς Ῥῃσσηΐσεῃ σοπιργεπεπάσηϊς, νἱάς 
νεγί, φος. ὃς ῬίοἹ. [0. ς. ΟΡ. 15. Ῥαϊφ τπατη οἴη {Ὁ ῬΠσσηΐϊος 
Ῥιοϊεπηδειις σοπιρίεὐξιταν ; ὃς ῥγοίϊηάε το. Γεγγάγιπ) τγαύζοϊ, ηαϊ 
ΘΥΓΙΔΓΟ ΠΊΔΓΙ, ΑΠΊΔΠΟ πιοηΐθ, Αγαῦῖα, ὃς ΖΕ ργρίο, ἱποϊάτταν, 5γ- 
ΓΙ ποηθη {ρυτ. (Οαϊδυίάδτῃ οἴαπγ ἰλ!ἢ}5 υττπν ϑυγίας πο- 
Τῆδη, ;ΐ ποη ἔπ ΠῚ ΓΕΡΊΟΠΘ5 τποῦο ἀϊέξα5, νογιπλ ὃς Μείοροΐα- 
τ πη, (ᾳις ὃς τρία Ἠεῦγαις ΘΓ. ὈΠΊΣΣ “γαρη ΝΑΡΑΥ 17, 
Πυλῇ: 5 }γ14 ΖΏΟΥ 4,201, ΟἸοιτπ.) ΒΑΌγ]ΟΠΙΔηγ, ὃς Αἰαγιαπι {Ποὺ 
εἰξ ΑΠυγίαπ ργοργῖς ἀϊέξαπ ) οομργε πθηάλξ, σα] 8 ρᾶτ5 Αὐϊαθεπα. 
510 ΡΙΙΠΐ5, [11.. 5. σαρ. 15. 8.)714)71 ΖΜΟ ΑἸΑ7)) ἐΘΥΥΑΥ 772 7714 Χ 17.472 
1 Ῥαγίδϑ 1125. οἷται ἀϊντίαηι Πα ΠΠὸ (εἰζαίαν. 

Ν. 878. Θινὸς δξη «ρετῆης αἰειμήχεες 1 ϑγτγίας γθε5. οὈοηρο 
ἐγαέζυι 1υχίᾳ ΠἸτ5 ΟὈΪΠ 416 Ποχυ ἘἈΡΟΓΙΓΡΙ «ἤπγηγδῖ : ϑΥΓΙΔΟΙΠη 
δηΐ πατο αὖ [Π0 ὃς Απηδηὶ ροτί5 δαὶ (λἤιπὶ ργομπηοηζογιπι ἃς 
ΖΕΡΥΡΕ (εγπηπος Οὔ ]ας Πεζγιταν νεγία5 Μεγιάιοπι, τη Οὐσία 
ΕἰΔ τη γογρθης, τ Πῖσ ἱπάϊοφίαν : ὅς ἱεοπηάαιη [ουά]θτη 6}}15 ΟγαπῚ 
ϑγγία ἢϊς ἐϊώξα εχίεπάϊτυν, πλα]έο ἠδ ρ!5 τη ἰοηρΙ ΗΠ ΠΘη ράΐξης 
δῦ ΑπΊληο δὰ Οδῆϊιπι ργοιη. απ ἴῃ ἰαττ Δ πθηι ἃ ϑγγίαοο ππατὶ 
δ Αγδθίαπη ἀε(ει ἕδη. 
Ο Ψ,. 879. Ἔς δύσιν 1 1 Οσοαίνε ΠΥ θεγμαπη ; ΠΟΏΠΙΠΙΙ δηὶπὶ δ 
Οὐοαίιπι, τηδρῚ5 νεῖὸ δὰ Μεγιάϊθμη νευρὶξ 15 πγαγῖβ ἤδχα5, τῈ πηοο 
ἐκροπέμηι : ΠΗ 1ηςο  Ἰσαξιν Ἰρίππι ϑγγδοσπη πραγ αὖθ ΟΟΟΙἀΘΏΓΑΙΙ 
Ἰλίεγε ϑυγίδιη ἐεγππιηλγα. Ν : 
ΟΝ 881. Ῥηϊηως δ᾽ ἀν τοι 1 Ὀείοτίρία 14π| Α΄α πλϊπογα, ΟΠ 
ΒΟΥ (Π14 ὅς τε 15 τορι σι ι5 ἃ΄ Βογεο ὙΓΔΕΡῚ Ιατόρε {|5, δ τοῖς 
πιάτα ΠΊ Αἤδ᾽ ΓερίομιΙΠῚ ( 41185 γαιάς, τε; Τάς) γοραΐ, φαοα δρο [.- 
τη05 [πε] θης εἰ, οἴ ἐραὰ Μανίας 1), 

ΤΕΥΥΑΥΙΩΉ ρα σορεῖμηηη6, ΚΕΉΑ) 
ἀξελή[ῃσιν ατα {8 δοοϊηρτέ. Γιοέζογεπι γερο 84 αεεθηεοπθη Πὶς ἐχ- 

εἰζας, πὸ γεγθα ᾿ρῇῃϑ 271 σδηεος αὔδαηε ς συλ Ἰεόξου αἰτοπξα8 ὃς αἰ- 
ρέηϑς τληΐατη οορηίεοηίβ ἰπάς ρετοίρετα ροῦπε, τ ἀς Ἰορουιπὶ {π.- 

βιϊογαπη Πα ἀραιὰ 41105 ρεγίτα ἀϊίογογε ροίπτ, ρογιηθς ἃς ἢ τρί 
γδρΡΊΟΠο5 ΡἰαγΙ 185 ρεγαργαεῖ. 
ΟΝ 883. Μήσ᾽ ἀνέμοις 1 ΝΙ4ε ᾿πινενί 751. 

Υ. 8334. χέλόνδον ) Ῥείοτιρτοη!5 ογάποπὶ ὅς πηοίποάαπη, 4μ8π 

Μὲιδρμοτῖοα ἢἰς τάν νοσδξ, τ υὐΐεονάε ὁτα 85 γαρτὸ᾿ Οἰροῖουί ἀ“τ 
εἰξυγ, Ὀιζτῖο γεῖο ἤδο ποπηϊηὶ αϑεαη γήστως (4ιοᾶ, Ότο Παϊς ΡτῸ 
πκυ]ο ἱπίογιδιζατ) ορίίπλε οοηρταῖ, απ, τε νοῦς Τρία ἱππημπξιμ, 

Ἱεύλοσιβ απίπιας 114 ρὲ οπιηΐα αἰιοϊτιιν,, δ {1 τρίς ἰοσα Πηρια ρ6- 

αἴδθε5 Οδιγεῖ. ἸΡὴς ον Ὲ ; 
ΟΝ, 887. Σχῆμα, Κα ἂν  Μετιάϊοπαίοι ΑΠα' ραγίεπι, αυδς 180] 
ἀείοειδεηάα τειϊαῖ, τοΐογ Ὑδαγαπι πτοηΐεπι ὃς τα ΒΒ Γατη τπξοτῦ- 

Ἰεύξατη, φυδηι “4Π47 ὀχεγᾳ ὙΑμγ τη νΟσΔ Θίγαθο 1. 11. χιράτια- 

τειὶ Πρύγαπη μαδόγο αθιγπιαξ, (δ οδ!οηρί, φαοί υεμίδς σΟμΊΠΉΠΉ15 

ξουπιατη γείεγαε. 5 ἰοηρίταάο εἰὲ αὖ Ὁοοϊάεηΐς «ἃ Ονοηΐεπι, 

απ [ἢ πηαχίμηππη ἕεγγας ΓρΡΑΌΠΠῚ ἘΧΡΟΥΓΙΘΊΓΟΓ 3 ἃ Νιΐο {((1}, ὃζ δ γ- 
,. τίδςο. 
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2320 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙΙ 5. Ἷ 
“ γῆλοῦ ΠΊατΙ, Μεάτοσταπεὶ ρατέε, ἢ (σδησεπὶ ἤπν!ππ ὃ. πλατα Ἐουτ ὦ 

ἵει Ππάϊσππι 1ρῇ ἀϊόξαπι : [δεϊτ4ο ἃ ϑερίεηξτίομϑ δὰ Μεγ ϊετη, ἃ 
Ὑλυγο {((1]. αἀ Μαγε Βαῦγαι ει! Οσεδηππι Μενιδίαπατη, 4] ααΐτο 
ἄεπι ἤπαθι5 {Πδ]π46 1Π ἐεγγατη ἘΧχσαγγεηξθιι5 Μεγ ἀϊοπα]α φαδάγλη- 
ΘᾺΠΙ {ππ||5 [Δξτ15 αγνωμωλώτερον ἴαοϊέ. 

Υ. 883. Πεηῆαρμδον 1 τὸ πεπεἸασρῆῥονο Ῥεὺ {ὑπσοβθη, ἃ πεὺ 
“πίω νεῖ πετάζω ἐχραμάο. 

Ψ. 889. Οἴϑει 1 Ρτὸ οἶδα,, ἃ πο ρὲ Ραγασοσθη “Εοϊξοαηι κΈ 
οἸϑωϑα, ἀείπας ρὲν ϑγμοορθη οῶτι. οπβ δαΐθπι ἀθ χυο ἢῖς [ο- 
φασιν Τασγας εἰς, ἃ ΟἸΠοα αἰχαθ δὰ μηδίατη ἐχρογγείδι, Ποεξ 
ῬΙΆΓΙθΕ5 ΠΟΠΊΠ10}15 απ τι18, γε τη νογί, 647. Οαπ δυΐειη Ται- 
τ 5 γαγίθ αἀιναγισδέι5 Ἰιχίά Αὐηεηϊα ὃς Μεάτ8 ἔευ πο 5 ἐογδίιγ, 
ΒογοΆ 1 6115 ὈγΔ Πα αὖ Απεέαιγο ροίίπ5 4φα4π| ΤατΓο ργόορυῖε ἀϊόξο 
ῬΓΟΧΙΠΊΘ. ργοάεμππέία, Μοίοῃιοι [(1]. πτοπέες Ῥαγγαγάεβ, Οἤαθογαβ, 
ὅς 41 5 σοῃ] πη Ἐ1, ργῸ δερίεπέγιοπαι! αυφάγαησ!}} ἢϊς ἀεί ΡΕ ἢ 
ἰαίεγε παθθηάι Πιηξ : δ'οσα] εηΐαὶ Με ὃς Αγπυεηΐα ἐχίγα οὐαίἀθηι 
ξεγΓΠΊΠο5 ροΠέδ εἤξηΐ. Δ 

ν.8οι. Κέϊνό τοι 1 Τεγήμξηος Βυ)ὰ5 Δἤχ ραγέίβ, φαὰ εχέγα 
Ἴαμγηηι ἀϊοιταν, ατ5 ἐν! ἀδηΐε5 ἢἰς {ταΐαϊς Ἡρίδ ὈΙΟΩΥ ἤπ5 ; 4 θι5 
ὃς Π05 ἜΧρ ΟΦ ΟΠΙ5 στδέῖα αἰ δἀ]εοϊπηι5 τη νεγ. 887. Ομμα8᾽ 
ΨΟΙῸ ΓΟΡΊΟΠΕ5 ἐὰ Αδαρ ραΓ8 σοπηρ!οὐξδέαγ, ἀρια δέγαῦ. 1. 11. νιάογο 
εἴτ, υ᾽ ἀδ 23[12 ἡπέγαᾳ Ταπγνηι σοηδι5 ἰοσαπίμς, ποχ {0δ] 1η- 
διέ, Τῶν 5 ἄλλων φΦ᾽ ἐμτὸς “8 Τανρό. τίώ Φ ̓ Ινδεκίο) τίϑεμδο, χῇ. 
τί ᾿Αειανίυδ, μέχοι μ᾽ ἐγὼν δ᾽ χαϑηχόν)ων «ἰός Φ τίω) χεὶ Πέρ- 
σὰς ϑάλωπαν, γἡ τὸν ᾿Αράξιον κόλπον, τὴ τὸν Νεῖλον, χὺ φεὸς τὸ 
Αὐγύηηιον πέλαῖϑ-. χἡ τὸ Ἰοσικόν᾽ ΓΡΊΡΕΥ ΟΟΕΟΥΩς ὍΕΥΟ ὙορΊ0ηες 
74 χε ἸΖηγηηι {ΠῚ {π7ιὲ, Τηάΐάηι ξὉ Αγΐάηαηι [ἐφεμίρες, {πὶ 
76 «ἀ σθηέος 174: 76 σὰ Ρεγ οι γῆάγο, ζὅ ἀγαφίσηρι ΠΉΜΡ,, 
ΩΣ Νή μη, 5) γμάγϑ “ἜΞΡΕ117)1) δῷ 1ΠΠἸΠσΗ 7} εγεῖηρηηε. Τία 44 
δες ἐχέγά ὙΑΗΥΉ7) σου ρ Θ ξῖταν φυιοαα!ἃ τεγγαγαπη ἂν Ἰηήϊ4 δα 
ϑΥΓΙ ΠῚ ἃς Αγδθίαῃ ῥγοΐζεπίμπ) οἱξ, ἢδ5 τρίλς ᾿ποϊπάεηάο. Ατγπιε- 
ηΐδη ἕαπηεη ὃς Μία ἤϊαπη αὖ πος σεηία Ἔχοϊπάτε (σθορυάρῃαβ, { ΝΙ- 
Ῥἢαΐθη ὃς Ῥαγοποαίγδη ὅς ἢἰβ Ἰπηόξαβ ΤΆΓΙ ραγίεβ ργὸ τεγηηῖηο Βο- 
ΤΕΔΙ ὨΔΌΘη8.}) 4115 ὈΪΟΩΥ Ππ15 ἴῃ σεηίαπη γθοιρῖς, ΤΔαΡΙ Ὀγδοῖῖα Ὁ]- 
τεγιούα δερίθηϊγιοηθ γεγί 5 ργῸ εγπηηο Ππαθεηβ, τξ πιοάο πο- 
ταί. 

Ν. 894. ὑπὸ πέζαν ἐπ᾿ ωὐ)γὲς} πὸ ἢϊς ναἴεξ “ά, τἷξ ἀρᾷ Ηδ- 
τοέγαπη {π4 4, ὼ 

ο ασὸ Ἴλιον ἤλϑες, αα {1221 τ6711. 
Ηἰς τρίξαν Ἰεζζογθηι οδίδγναγε ἡαθεέ, χυοπιοάο ἃ ϑυγίᾳ ἱποῖρίθης,. 
τὰ Μ]ΕΙΠγ ΠῚ ὃς ᾿πβπηατη (ππ6ε πέζα ἢὶς ἀϊοίεαν ) ἐοϊγαροηΐ πιοάος 
“εἰουΙρΕΙ ἰδέιι5 Ονεηΐεπη νεγίμς αὐδαήζησιν [Δ] Ρεγάδασαῖ ; ὉΪαπταπι, 
Δαζεηλ ἰλξιῖς πέζαν γοσλέ, νόος ἃ {ὙΠ ΔΏΡῈΠ5, Παογαπη ΠΏᾺΠΠῚ [αἕη 5. 
βάσιν (“αἱ νοκ πέζα ἴεγε πιαιίρο!ει ) νοσληΐ (Φεοπηδίγα, το πᾷ, 
γΕΓῸ 6110 σΥΆγ 4, τὰ ααλάνΠξθγιπὶ ἐραπηλέα, Οτίθηξαῖο νοῖο Ῥοΐμιϑ 
αδηὶ Οὐςοἰἀξηξαῖς Ἰλΐις σέζαν, ῥοάορι ἔδιι ῥαη. νοςλῖ, χαῖα ἴῃ 
αἴ4 αυ0 ἰδέιι5 1Π 04 ρετείηρις ἴῃ ἐκέγοπια εξ οἰκερμδύης Ῥατίο ; 1666: 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΓΙ ς. 

4116 Ῥγορίεγ ἔεγγας ἀενοχιἐδίοπι, 685 ΟΡ ἔρῃδγΙσαπῚ εἾι5 ἤρτιγαπι 
ΠΟΠΕΠρΙΐ, τη ΠΟΙΙΖΟηΐα ταί οη}}} ἀεργιπηειγ γείρείξι Οταροῖας ὃς 
ν]ΟΙΠΑΓΠῚ ΓΟΡΊΟΠΙΠΊ, ΘΥΓΙΔ γΈΓῸ ὅς Ιοσα Υἱοῖηα οἰεναπέιν, οἴ ἴῃ 
ἤρμδτα νιάδνε εξ, , 

Ν. 897. ὑσεὶρ ἁλὸς ξγγύϑεν ἕρπφ᾽ Ες γύτον, ἀντολίίω ζ] 8εη- 
ἤι5 εἴξ, ᾳυοά μίξγα »ηάγο δγγίαοιση, ομὲ ῥγορίλιμμη εξ, [ὀγρίξ, 
{ει ἃ γη471 1]0 γϑοθάϊε, ΟΥ̓εμηι 55. Μογτάϊθηι ὑθΥ[μς : ὑχῆρ᾽ δηϊμα 
ἢιϊς ναὶ Πρηϊπολέ μέγα, νἱάθ τη νοῦς 1329. νεῖ ἀπἸδητ1Δη} πα γεοο- 
ἀϊξ ἃ πιαγὶ ποΐδί, ν!ἄθ τη νογΐ, 891. 

Υ. 899. Ἣν Κοίλίω ἐγέπεσιν Οἷς, ει Οαυα, 8γγ14, ἢς ἀϊίδ 
αυοά {πὸ πιοηίιθι5 1ασοαῖ, νιάα 1η νογί. 414. 1145. {{γιτὶς ὅς ῥτο- 
ΡΓΘ Πιηγζαγ, ὑγῸ ταρσίοηβ εα απ {πὸ Γῦληο ὅς Απε θαηο [αοθξ, 
1η. τι Πδιηδίοιις ττὸ5 ηΠρηϊ85, ἀπε ὃς ελάεμῃη Παπηγαίοθηὲ ἀϊοιίαν ς 
1125 Ιλτῖιι5, ῥγο τοία τερίοης φασὶ ἃ ϑεἰευοίάς δὰ Αγαθιαγῇ ὃς ΖΈργ- 
Ῥίμηγ ἐχρουνρίειν, ξείζε δίγαθοης 1. 16. “Απασα (Σ ἂν ὑπὸ τὴς Σ᾿ δ- 
κι δ. ὡς ἐπὶ τίω) ΑἸγυτῆον χἡ τί ᾿Αρᾳ(ίαν ἀνίοσεσα χώρᾳ ἴζοι- 
λησυοίω, κϑλεϊ ὃ, ̓δέως δ᾽ ἡ τὸ Διξζάνῳ χὺ τῴ ̓ Ανγλιζ να αἰφωρια- 
φβύη. Φηιυεγ(ἃ Ἰρίεην γϑστο ἃ δοίομοι δ μ{2:6 “ἀ “Ἐργρέπη ξθ 
«ταί αηι ρογείησεη: Οαἰρ[γγῖα ὑοσαέηγ, ΡΥΟΡΥΙΘ ὉθΥΟ φημ Γ ἰφάηο 
5 “πεῖ λραηο ἐογηηίμαξηγ. ϑιτιίζιογεβ υϊάεπη {Ππη1ε5 Ρ]ο !]πῈ 
ῬΙδοιογα, 4105 ζαπηεη Ῥ(ΟΪ 25 ΠΟΠηΠ1] ἀΠ]λΐδξ ; Παπὴ ποη ἴδη- 
ἴπηη ΓΕΡΊΟΠΕΠΊ ἱπίεγ Γ1θαπιηγ δὲ ΔΠΕΠΡΑΠι ΠῚ Ἰητερ]ασεηΐοιη, γ- 
ΤῸΠῚ ὅζ ελτὶ 1186 αῦ Αὐῖνλ! ΔΗΓΠΌΔΩΙ Ιαΐεγα Ἰασεΐ (1 44 Απι- 
ΓΑΟηΙἕΑΓαΠῚ τερίο, γαῖα Ῥοίγος ςοηῇηῖ5,) {Ὁ ΟοΞἸεἴγγιας πουηϊ- 
Ὧ6 σοπΊρΓΈΠΕηαΈ., ῬΙΟΩΥ ἤπ5. γεῖο [ΔΠΠΊΠπο ἔεγε (επία 6δΠ1 [ππη]Ὲ, 
τὸ Κοίλῃ, Ουα, ἀϊσαίαγ, ποη τείρεξεα Γ182η1 8. ἈΠΕ θΔηὶ, [δὰ γα- 
Τρεόϊα Εἰρδηὶ ὃς Ολῇϊὶ ριοπιοηΐογῃ ἴῃ ΖΕ ΡΥΡΕ σοηβηϊο, {πὉ αι- 
ὕτ15 ΠΠΠ1115 Ἰασοί, 

νυ οι. Ἑ σεοίε Κασίοιο 1 Νοη Οαἰϊπηλι (ει (Δ ἤτα) ϑυγῖᾶ ποη- 
{ει 1αχίᾳ Γδοάϊοθαιη ὃς ΜΜαγαίπιι 1ΠτΕ]Πστέ, σα} 5 ῬΠηα5 Π|Ὁ. 5- 
(ΔΡ. 22. ὅζ 4111 ππεμπεγπηξ, ὃς ἃ πα ΟλῇΠοί!5 συγ Γερο Ῥίοϊοπηαο 
ἀϊόξα ἀεποπηπαϊοπειη ἰογεϊξα εἰξ ; 15 δηϊπὶ δὰ ϑορέβηξι!οη ΠῚ τὸ- 
{ρει Γ104η1 Πίπ5 εἴτ, ποααδ ἱπέίεγ ᾿Ἰρίαπι ὅς 1 Ὀαπαηι (αἰ εἴτα 
Ργοργῖς ἀϊέϊα, αἰ σαῖεγα ἰοςα 4μ85 (αἰ εἰγγια [ας {ππιρΐα ἃ δίγα- 
οηθ, απὸ ἢἰς ἃ Ὀιοηγῆο, φοσεηίεπέξιν, Πίᾳ Πιηΐ : (εἐὦ Οαἤαη 
ΖΕ ΡΥΡΕΙ πιοηΐεπι "κί δου θοηϊάεπη ρα! μάθη, 411 αἱ Πγὰ5 εἰϊ σα- 
Ἰείγγιας ἰλίε (ππτρίας δά Οὐσσαίαπη ΠΥ θευ Πα πὶ τογτηηι5, τξ ΓΙΌ ΔΠι5 
1 εχίγεπηα 6]5 ογὰ δὰ Οτγίαπα φίτινιπη Ππίμ5 εἰϊ. Ῥγοὸ [15Δη1 41- 
46ΠῚ ραγίε Οαῇιι5 ϑγγ55 πηοηβ8 ἃ Ὀιοηγῆο ἢαῦεγὶ νἱάἀδέην, ἀππῇ 
ῬΗσΣὨϊςΕΠῚ (4114Π| ΡΓῸ δύνα ἢ} 15 ραγίε τηαγιτπγα Παθεΐ,) δὦ Αη- 
Ἐοο ίδηι πἰχας ῥγοϊεηάιξ, νιάθ νοῦ. ο1.7. [τ ϑυγιδπγ τοΐδπη τη ἀτι- 
25 Ῥαγίεβ αἀἰνιϊ : αἰζεγαπ, ααδαι Οαἰθρ Πῖς νοσαΐ, ᾿ηΐοῦ ΓΕἸΡΑΠατὶ 
ὃς ΖΕ σγρίυπι Πέίλπγ, 4112 τπΑχΙΠγ4 Εχ Ραγίο ΠΊΑΓΙΓΠη4 εἰδ ; αἰτογατης 
ᾳυδ ἔαρτγα ΕἸΡαηιπλ αὦ ΟΥΐππι ὅς ϑεριεηξγιοπεπη 1αοεξ, στι25 τερι- 
ΟΠ65 πηδάϊζεγγαηθαβ ἱπέες [ἰραήαιι ὃ. ΑπιδηιΠῈ {1285 ΟἹ ΟΥ̓Δ ΠΊΔΓΙ- 
πιὰ δὲ [ἤτοαμν πησπι, ὃς Ολρραάοςϊαπι, ἕωι Γι επσοίγν δι, σοπι- 
Ῥγοθεπαϊξ : οἱ [λοῖ!ς σοηίἸαῦιῖ, ἢ φαϊς γετί. 97 ο, συμ ἰοοο μος οοη- 
ταϊογι, Υ. 904. 
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ΟΟΝΜΜΕΝΤΑΚΙ 9. ἘΠῚ 

Ψ. οοά. Οἱ ( ἐδ᾽ ἠπείρῳ 1 πη ἀτι5 ραγίες (οείοίγγιαπι μέθς 

(ππηρίάπα ἀἰντἀϊΈ, πιεαϊξογγαπιεαπι, Π1185 ΘΎΓΙᾶ ργορτῖς αἸοιξαν, (ας, 

1ρῇ Οαϊείγείδπι ργοργίς ἀϊξξαπι, οαπΊ ἈΠ 61 ΓΕΡΊΟΗΙΝ ἹΠῈ5 ραγέθ, 
4π8: Αγαρίᾳ Ῥείγδα (ἴοι (οἱεέ, σοι ρΓ ἘΠ ΠΟ ς,.) σα} 5 ἼΠοοΙΆ:, Ἰρίο, 

ἐείξο, Ξύροκοι ΑὈ(Οἰαίε νοσαπέτιῦ : ὃς Πγαν ΕἸ ΠηαπΊ, (15 Ἰησοίας Ρῥα-, 

γΐσος ἈρρεΠαπέιγ. [4 ῬΗοσΏΙοα5. ΠοπΊεῃ ἔο! ΠΊΔΓΙΙ Πᾶς ΤΕΡΊΟΩΣ 
ἐγίδαθης, δῦ ΖΕ σγρίο Απειϊοοί πὶ πἴχθ, ποη ταπέαπι ῬΗσηϊσεπ 

ρΡιορτῖε ἀϊόζαπη, φαας ἃ Ολγ πλοῖο πιοηΐε «ἀ Ατγαάιπγ τη ἘΠ] απ ἐχ- τοῦ 

ἐοησϊειιν, γεγαμπη ὃς ῬΑΙ2 ΠΠΠ2Πὴ ἰῃΐεῦ Παης ὃς Ξε συρίμη Πίαπη, δος 
ϑγιίαπι ΟαβΠοτἀοπι, 4125 δε! θαοιαῖς5 δέγαθοηι αἸόξαρ ρᾶγϑθ εἰξ, {0 
ῬΠαηηῖοες ποπηπο οοιπρ  οὐξεαγ. 864 αὖ 415 (σεοσγαρῇϊς ἢϊς αἰ 
(πῆς Ὀϊοηγῆις : Πσεξ ἐπίηι τοί Ῥῃοηΐςε περῳλίω Πί, οί ἴ- 
τῆθη περῳλία 14 Ῥῃσπίος πο εἰς, [δ 1ῃ ὅγιια ἔδέως Δρρε!αΐα, τ 
εχίγα Ῥῃοσηΐσεβ ἱεγπΉ πος, ἔπηΐξ ᾿ρίᾳ ἰοσα πιαυϊππια Ασδῆο 1η{Ὁ]Δ ΒΟ 
τϑα]ογα : ἴπ πος ἴαπηεη οαπὶ ὈΙοΩΥ ο σοπίεπειξ δίγαδο, σποά Ῥα: 
Ια τίπαπι τα ῬΗαπίῖσε σοσαργεῃθηάοξ, εαπὶ τίυ πρὸς ΑἸ γύγήῳ Φοία 
υἱκίω ΡΙαηϊοο γικεα ΠΕ ρυρεῖση γοσληα, ὃς αἴχας δα ἈΠίποοοία- τὸ 
τῷ ριοδαςεηβ, ϑέγαθο βπιῃ1 6. 16. ϑγγίαπη 1Π 5 Ραγίεβ ἀἰνιΔξ. ἃ 
ΒοτοΑὶ! Γυἰσληὶ Ιλίετε (0) 1α  6Ή6Ὁ) Ἰῃ ππθἀἸεγγδηεῖ8 νεγία5 ἘΛΙρῆγα-, 
ἔθη, 8616" ο: 671 ΨΕΥΟ ἴῃ ΟΥ̓ ΠΊΔΓΙΕΠΊΑ : αὉ ΑἸ ΓΑΙ νέο οἸαίἀεπι, 
ταοπίϊς ἰδίογο ἴῃ πηθϊογγαηεῖς Οαἰογίάγη, ἴῃ οΥὰ πα πηα Ῥβα-. 
γ1ςο, χυδηλ οὐ ΖΕ ργρίαμῃ ργοάαοιξ: ὃς δῦ Δα ΓΑ Ε]85 ραγές πὸ 
τοσαϊίειγδηθα τοοθάεηΐειτι ζμάαρι. Ἰ1ΌΙ ποΐαπάππΊ, εὐπὶ (ογητηδτς 
ἐπες ἃς εἰ ειιοίἀϊ5 πομηίηα ἴαχε ἰαπγοτα, τ 8185 τερσίοπες Ἰρῇ5 γἹοῖτο 

ὯΔ5, ἢδο τηλυΙ ΠΠΊας, 1114 Τρ αϊξεγγαηθαβ, φοτηρ  εὐξδηΐαγ. ᾿ 

Ν. φος. Φοίνικες δ ποπηῖηα ἀϊσείαγ τη νεγί. οοό. Ἢ 
Ὑ. οοό. Τῶν δ ὠνδρῶν οἡμεὴς οὗ Ἐρυϑρεῶοι γηάασι!) Ησο νεῦτὶ 

Ῥᾳ Ἰΐα γεδόϊε επ. ϑέθρμαδημβ, τἰ ἰδηΐι5 π|, ῬΠοσηισΠΊ ΟΥΙΡΊποπις 
αὐ ἘγγΓΠΓΔῚ ᾿ταγῖ5. ἀσοο]ς ἀράποι. Νοτγαΐ {οἱ}. τεσερέαπη, 1|Ππ| εἤες 
δριιά διιόξονος οἰαγίπιος οριπίοηθπη, ἴᾷ6ο δαζξογ!5 νευδα ΠΟ 1πΈ0 116 
δὶ ἄθθογε αι διἐγδίμς εἰς. ϑέγαδο θπίπ ]. 16. Τγγαπι ὃς Ἀγαδαπι πὸ 
Ῥεγῆοο ἥπι ποπηῖπαέ, [ηπ85 ρῖῸ ρετίβ πιατὶβ Ἀθπὺτι σα! θυ άαηη Πα- 
Ῥεζαγ ; ) ὅζ πιοχ {δ }ῃοῖέ, δαγερι ἐηοο ας [τς οοσπογηίον, ῬΡΩΏΟ8ο 
μρδες Θ᾽ τη Πὰς ῬΥῸ σοἰογἼ1; [2:15 Φοριάΐσαγο, ᾧεῖσι γε οἱ ἐν αὐτῶ 
αἰκξνήες τοὺς δμωγύμες δ᾽ Φοινίκων πόλεις τὺ νήσες ὠποίκες ξαυ δος 
Τάεηλ εἰΐαπα ἱπηυσήταν ἃ ῬΊη. 1.3. 6. 22. ἃς ϑόῖηο ο. 26. δ] Πγπιαπες 
Ὑγτῖος ΑἘΔΉΤΙΟΙ παγὶς ἸηΠαΐλτη, ἴπ Πααπι οοἰοηίαηυ ἀεάακεγαπί,, 
Ἐτγερίαρι, γεὶ Εγγεθγράηι (ἢς δηϊπιὶ μασεΐῖ 5 Π1η015} πο) 478, 
7ποά “ρ{] ΤυΥΙ ογεἢ αὖ Ἐγγεῤγαο γηαγ] ξεγεναμηγ. ϑεὰ δαζζογὶς 
ποιεῖ νεῖρα ἐμφίξολα ρίαπε ἱπηξ, πος (λτῖ5 τηδηϊε τ Εἰ Δη πος, 
ἢ οΟΠίγΑΓΙΏτὴ ΡΟῦα5 ἸΠηπδηΐ, ἘΥΥΓΏγσος (οΠΠΠσεΐ, Ποο εἰ, Ἀπθτῆ, 
ΤΟΥΣ ἀσσοἶα5, δΔὉ ἢΐβ ογίος Π11ΠῚῸ ; αιιδηη εἰίατηι σπου απ ἀΔΠΔ ΟρΙηΙπ 
Ὁπεπα {π1|Π{8 ϑέγαθο 1. 1. ἐείζαταν, πγασσαθ ΟρΙ ΠΙΟΠΟΠῚ 15. νεγθῖβ. 
τροϊϊλῃβ, ΟἱἨ κζ γὸ χἡὸ τοὺ Φοίνικας χἡ τοῦ Ξιδονίος τοὺ καθ᾽ ἡμᾶξ 
ὑποίχας 84) δὴ ἐν πιὸ ὠκεανῶ φασι, «ροςιϑέν]ες τὸ διά τι Φοίνικες, 
ἐπδηδν7ο, ὅτι χἡ ἡ ϑάλδοσω ἐρυθροὶ, οἱ δ΄ ἐκείνες τέτων. Αἰ ρῶς 
ηΐςος ζῦ διάονέος γιοξέγος σοο,ος ΦΟΥΗ7Ὴ 670 ἔουηηΣ χη} τη Οσοάησι 

ῥανιὰ Ὶ 
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μὰ ζας ὃ ἀἤρενα Ἃ Ἐλαξασα ο Ρζορι 
ὭὩ ΟΞ ἔνα δ υσο»»". ὥσενε 

ΝΣ -- οδιἠέ ον ο “ : Ξι 55. 
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1:77: 

ΟἼΙΙΓΟΙΑ δὲ 

ΑΙ ΘΥῪ ΡΤῪ χαγεσ 
Ταῤμές φηεξέχεα. 

-«ΦσΎΡτεισδα 
ῬΡΕσάσσυ 

δ 

Ὶ ἡ κ -ι ; : δαῳ, . ΟῚ "» ΄" Ὁ ο 

Ἢ ἐ ἡ ἭἍἝ ΚΕῚ Η ὮΣΞ “ἘὉ - Ξ ϑξο, (, ΤΟΚΝ δ γι) ᾿ ΝΣ τ τς, πο ἐρο “ΞΞ ς,, : Ζέζάα κσρέλενι “ες Αὔἴπεο : ' , αὶ γ᾽ ΕῚ ε Σ δ. με τ ἄγ παρ: ἘΞΞΞ ΑΛ μνρ τ τ κῖσρα πεάς, φ Η ἐ 

ΐ ὲ 8, τς τ. --τὰ Ἂς δε: «δου, ΘΙ] φα δ᾽ ἔπιε Ζ2ΙΊ ΖΕ ἱ 5 Α; ἰδὲ ὼ κα δ Ε ̓ ᾿Ὶ ἘΞ τΞ. ΟἾΞΦ. Ζ Ζ (ΟἹ 1 Ὥ-: Ααόδαεᾷ. δ “ ' ἘΞ Δ ἃ Αἱ ἃ ἘΝ ΝΟ. ας ἘΣ ΧΟΣ Φ΄ΊΞ. 3 ορίζε | 
τα ΞΞΞ ΞΞΞΞ- ΕΝ Ἐπ 5: τι ρλυδκροϑ, Ξ κ᾿ Ὁ ἐξηεζ υ Ξῷ Ϊ 

ΝΗ : ΟἿ μι Ξ . εξ 
ἱ ᾿ Ἔ. ὶ; Π Ὅν ἘΞΩΣ 3 τρςς, οΒρργθ, Ζ ΦΑ. χ Βο,υν».Ρεσέ: Ι νκᾺ ΕΣ ΖΩΣ: ὙΠ᾿ ἐρῶν ' ἘΞ Ὸ - μεθα ξεν Ζ ρα τ στε . ᾿ Μ Ξ53. Ὃ μὲς. ΟΣ ον Ζανν:ον ἄρ  Ἀρέξέσοτ Ὑ Μοδθῖτω Νω Φ! 

ἀρ Δ δωσε Ζ ὌὭΤΔΖΙΕΑ. Ὁ -ζσδα Ἂ Ϊ γῆ . ὁ 2σ;γα, Ϊ ξ νλ ὙΡ ΦΗΦησενε. ἐν τα ξι ο΄ ἽΝ τ τρμφρφνα ̓  ̓Ασές ς᾽ τος: οὉ ΞΕ ἣν " “Ξς -Ἄ-ς. 
πρόν ο ΡΙΗ Ξ.Ὁ5 ἣν πὰ δ" Ὡ. Τεεγχᾳ ΓΝ ν .5 γα ον . ἐν δὺς ὦ δ ο τῷῷ- 

Φ-: πῆ τος-Ω 4 ΓῸ Ὁ “ 
ἜΡΎΤΙΑΝΟ [γκορσ ΕΝ. τ Ω ΝΑΡ' :Ξ,- “““΄ 

Φετ ΑΞ ω οὐ 
οὐ το ᾧ πως τ Ζ.ὰ «Σλγυ πεν οΣηπα 53 οἰ εὸν 5 χἰοὴ ππεμε 86 

ἘΣ ἜἝ οὐ 2 εξεεσε ΖΝ 5. οΥ3." 6225 ἡ τῆς 3 Ὡξεσσ. ἘΠῚ Τ ΑΒΤΟΙ͂- Ξκῆς “5 - Ἔ ΕΞ ΓΞ σαρσά ὃ : Ξ ΒΒ . “45 Ξε. ἮΝ, 20 ἜΞΕΒΕΕΩΝ Ῥατο- 5Σ. ΞΡΑ ΤΉ... ΞΞ ἃς ἀξιίςι, “ΜΙ δήϊ δτιτὲ Ὲ Ζ “22 (ὦ 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΔΜΒΕΙΙ 5. 
μαδτίαηι, φἀάοηξος δος Ῥβωηΐοος ἃ ρυιῃῖσθο οοΐογε φσοατὶ, χμοά 
ΤΥ {Π| γηϑγμηι: «ἰδὲ 1105 πο[έγογιινι οοίοπος ΟΠ υοίμηε. 5οὰ 
ηρὶ ἰληξιπη διθοηΐος ὃς ῬΠοσπίοεβ ἴῃ Ῥεγῆρο τηδγὶ, φαΐ Οὐεαπο 
ΨίοίπΟ, δέγαθο νεθ 5 ργοχίπια μϑο ργαρεάεηζίθις δ ατδιέγαγὶ τηθ]- 
ολέ; 6118 σετίς ἴῃ γα Θοῃ]ΘΟ ΓΑ εἴπ ποη {ε(ε 1. Ομ89 επηἰπὶ Ῥε- 
Ποῖ πγατ]5 1Π {1145 ἢ], 4πογιιπη ἐξητεητίαπα Πὶς οἰξλέ ϑέγαθο, Τυτγιιπη 

Αγδάπηι νοσαπέ, ῬΠοβηΙο 5 οΘοσποπηηε5 [οίεπέεβ, 8ΠΠ1 ΤΥ ΠῚ, 
ὅς Αγδοπιιπι, γῈ] ΑὙΔοΙΔΠ), Δρρεϊἰδηξ 3 ποσαο ΠΠ105 δ᾽Δοηΐος φαῖίς 

ΠΔΠΠῚ τη 6 ΠἸΟΓ5 ποίας (σεορταρῆςμ8. οἴτοα ἤπαπη Ῥεγἤομπηγ ααΐ Οοο- 
ΔΠι1π|Ί ἈΌθγΓατη Πλδς, 52 ογιθγα φαϊάοιη, ῬΠοξηΐοθς ἀγθεπι δηΐῖ- 
ΘΟΠΠΊπηδπη, (εἰϊε ϑέγαθοης, ἃ 5240), ΠΟ Οδπδδη, ΠΠῚ ΟΒαγη, ἤπ- 
ΟυραΐδΠ) ὅς δ δοάεῃη Οσδῆλδη γυκάΐος, ( 4ιιος Οταοὶ “γαάϊο: 
γοσδηΐ ) ΟΥΠΠάο5 ἃ (σεη. ο. 10. ν. 1 4, ἃς 18, ἀρρατεῖ ; τ πο ροΐς- 
πη οοΙοηϊας ΠΑθεγΙ ἃ πηὰγὶ Βπθγο ἀσάιέξα,, σππὶ Ἰρῇ ὅς 211 ρο- 
ΕΓ (δῆλα ῬηστηϊςοπΊ ὃς Ῥᾳϊαπδπ ἃ διάοης δὰ (σδΖαηι {ἘΈ]Πὰ 

ἀΠ]αν!ο ἐεπιιεγηῈ, τ εχ εοάθηη ο8ρ. ν. 19. τησηϊ(οίτιη εἰ : ππ- 
δ πΊΌ]οΓ ἢπ25 ϑυγορῃοσηπᾳ ἀϊοίτας Μαγο, 7. Οδηδδηϊτς ἀἸοΓαΡ 
Μλί. 15. Ἐξ χιοά τ Φοινίκων ποπΊοη ἔρεέξαξ, ( φιοά ἴῃ αὔρι- 
ΠΙΘΠΕΕΠῚ ἀΓΓΙΡΙΠης δζξοτος πιούο οἰξαί!, πξ ργοθεπί Ῥῃοηίςιπι 

᾿βεπίεπη ἃ ΓΙΌΓΟ ΠΊΔΓΙ Οτίδγη, 411 φοῖνιξ Ογζοὶα γηδου εἴ} } ροΐα- 
ΟΕ ΠΠυὰ Ολπαφηϊία: ΠῈΣ σεητὶ ἃ τοις ᾿ΠΊΡΟΩΙ ἃ ΡαΓΡαΓ {ἰπόξυγα, 
(118 σεηϑ5 114 ΟΠ οοἰεγλία εἰς, τπἰπάς ραγραγα Τγγία ὃς δ αιυδηά 
(ἿΟΙ (οἱεέ, (ὰ Ὑγγὸ ττϑε, ι85 οαπὶ Ἡεθτγαῖος ἢε ἫΝ ΤΙὸΥ. ὃς Οτα- 
εἰς ὃς ΓΔΕΏ15 Π}}14 ΠΕ Πεΐεγα Υ' ἀσυίρο θη, χαα ναϊεξ 2(7 πιοάο 
ΤύρΘ-» τιοῦο Σώρᾳ ὃς δάγγα τεδάϊεας : που ϑαϊπιαῆο ρίδοοξ, ποΐ. 
Π δΌ]1η, Ρ. 1331. Νέος τηΐπιβ8 ργοθαΒ1}}8 ες ΨΟΙ͂ΠΙ οοηἸεέξιγα, 
Ἰποή 1ωνγη.4.471 αὖ ΕΔο»", αὶ ὃς Ἐῤδιι, ἀεπομηϊηδέαπη Οὑζοὶ μἱα- 
Ἰδηα(ύγ7ες ΡΡαηῖσοη: Ἰητεγργείδα Πηΐξ, φυοὰ ΣΙ ἼΣδΣ Εάογ Η6- 
ὈΓδρ15,. ρουηἧς ἃς φοῖνιξ Οταοῖβ, γμύγμη Πρηϊῆςεξ. [η ἤος ἐλπιοα 
ἀοεγο 11 νίγο πο δῇδηξίογ, ποά Ῥῆσσηϊσος ῬΓΟρτς ἀιζζος. δὉ 
[ἀπ Πηδ:15 οὐἕος. ορίπαέιιγ : ΒΪ επίπὶ ἃὉ ἘδοπΊ ἢ] Ἰασοῦ οτγί ρα, 
|| ἃ ροίζει!5 σαπδδη : ἐεὰ υοά Γάἀμππηαρα Ῥῃοσηΐοεϑ ἰδίθ (πτηρέος 
ΡᾶΓ5 Ππεγιέ, αὐ Ῥῃσσηίσεη ϑίγαθο 1. 16. αὖ Οτίμοῃα δά ΖΕργρίαηι 
Ῥιοίεπαϊέ, οὐ}15 (δηξεπείαη ὃς ἢἰς Τϊοηγ ἤϊς5 {ηαϊέας. Νοπιεα 
ρίξαν ραγτ5 Ππι[π5 ΖΕ ργρίο νἱοίῃ3, φαδπη Ἱποοίας Ἑάοπι ἀϊκεγαπξ, 
Οἴαοὶ ρεῖ ἰηίεγργείδοπεπη φιδηαπι Φοιγίχίω τε! ΠΠῸ νίάεης 
ἴυν ; ἀεϊπάς ποπτεῃ αποά ρυίπηο ραγεϊ Παῖς ργοργίμπι, (οΕ Πέογα 
σΓᾺΡ ΠΟΙ ΠΊΠΠ6 [ΘοΠ6, (πε ῬΑ] Π1η55 ὃς Τά 2ο5. ποηγηα Ῥέοθπηβιις 
ΟΠΩΡῈ ὉΠΓὰ [οΓηηΠῸ5. ᾿γοργῖος ργοΐεπαϊε, ὃς ᾿πίεν (ε σοηξηηάιέ, ) 
ὃζ {ρεοΙΑ]1ι18 αυ!ἀθπα ὧς 4112 ραγία αἰιγραῇδ πηι ἀδ δὰ οὐ ὈΓΙΠῚΘ 
ἸηΡΟΠία εἴτ, υτἵ ἐς ποπγίης ΑΠγτίδς ποΐδέιι ἴῃ γεγί, 772. 
Υ. οογ. Οἱ πεῶτοι γήξοσι 1 ῬΠσΞΠίοες τηεγοσΐαγα ὃς ἡδυτῖοδ αγέδ 
δε] ΕΌ γος (1116 γ υτν ροντῃιθεξαγ : (ππάς Ὁ]}21722 σαηδρμα, 4υο- 
ΠῚ ΧΕΙ 186 ῬΠσσηΐςε5, ργο γηογοφέογέδης ροπαπέυν 100] 40.) Τέα 
ἼΔγ6 ηαυϊδης σαάἸγο δος οογηγηονῖγος τείεγε ΜοΙδ ]. 1. δ. τ5. Αθτον 
ΠΟΠΊ2ς Εἴ ΙΔ 1ΠνΕΠΕΠΠῚ, εἷς ἐμπρεικὸν γ) νγαυχληρικὰν. ξ Ἰιεγοάξη-- 
γᾷ δ πφμέΐος 4γεὶ ρογηγημοίι, διάοῃμβ τειθμις ϑίγαῦο ; οα ίυο- 
᾿΄ αἴξ ἣν 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΛΙ5. 

εἴηῖε ῬΙϊπίας, ΐ5 4114 εἰίατι αὐάθηβ, ἱ. 5. ο. 12. ΠΥ ροης. ΡΡωη 
εἰμι ἐη σίογί τ14ση4 {Ἰ ΕΥ̓ ἀΥΗ2 ἐπ θμξλοηῖς, δ β᾽ἀογηρι, πιαυαίῆα 
τγῃ4με 88 ῥε  ἐσαγιη ἀγεῖηρι. ϑεὰ υοά δὰ Α(ἰγοποηηΐδηι δἐεῖποι 
(πεφαε δηΐπὶ 414 ἄς σδαΐα ἱΠτεγάγα ΠΔ Ἰηνεπί ΠῚ 118 ἐγιδιι νἱἀεξαν, 
συλ φιοά σσγχοῖ δαγιμαι ἈΓΙΠῚ ἃ" Ολάπιο Ῥῃστηΐοα βὐοζξι ἢ 
τπί,) γα πιεπία ἑαπέσιη ααδάδπη 1η(6]Πρεπάδ {πηΐξ, αξ ποπηϊηα ἴγ: 
ἀογίδιις φαϊθυ ἀλη 1πηροίπέα, δέ δογαπι σοηνεγποηεϑ οὐἰεγναξῶρ 46 
παν ]ρσαϊίοπες ποίξαγηαβ αἀἰτρεηαβ ; ΟἸΓΟΌ]ΟΓΙ ΠῚ ΘηϊπΊ Το οἰ οΠΠΠ 
1ηνεποΠεΠΊ, ὃς ρεγίθέξιοτεπι ΑἸΤγοπουηϊδηη ΖΕ ργρι115 γίδια Ὀϊο- 
γῆι νετί. 236. 411 ΒΔΌΥΟΠΙ15, αὖ Ὁ] ποϊαδξιη. ν 

Ψ. φορ. βαθωὶ «πόρον 1 Βαθωὶ νεῖ Μεΐαρποιῖςε ἢἰς Γππέαν, δ 
Ζηεο! ἰοἕξη ἐς ποτίεηι ποῖαῖ, αὖ δῦ Ηείγοπιο ἐμξαθυμὸς ρτο (ἀρ᾿θπεθ 

ροηϊξαγ, ζαιρρε 401 ῥγοΐμμάα ξ5᾽ οὐίσεγα τισλαῖαγ ; γεὶ οσολίιπῃ 
(γάεγαπη, ὅς ἀεργθῆποπεη ἐείροέζιι ΠογϊΖοηί5 ( ροἱΎ Γππ]ππατη εἶς 
νΔΓΟΠΕΠῚ αἰΐεγη! [λέξαγη ) ἀεποίαί. Ὗς 

Υν. φιο. Οἵτ᾽ Ἰόσίω, κχὶ Τάζαν] Ηκπ Ῥαϊα τη ργόργίε ἀϊ τ᾽ 
υὐὸδς ἱπηΐ, απ ρῦοὸ ῬΠοσηῖοαβ ραγίε μαρεξ ιοηγ 5. Ἐὰ τοΐα 
ἴῃ ΠοΥΑΪ οτὰ ροῆία εἱὰξ ΖΕ ργρίο νἱοῖηα: δ εὰ νεῖοὸ Τυιἀδρα, σα] 5, 
ταδίγοροϊ!ς ΗΠοΓοίοΙ γηη, Ἰη πηεαϊξενγαηθα νεγίας ΑἰΡΠαϊεεη ἰδοιπα 
(ἀς φυο νιάς Ρίϊη. Ὁ. 5. σρ. 13, ὅς 14.} τεσβάήϊε, δεᾷ Ῥᾳϊ τπα 
Ὁ δυζζογιθι ρΡΙεγ 6 ἰαχῖις Πιπιξαγ, ὃ. ἐχέγα [οΓΠΊΠΟ5 ργοργίος 
δ νἱοῖπα Ἔχίεηάιξαγ Ππιάδρα οἴξαπι τησάο Πγιόϊο, πιοάο ἰδές ἔπ 
ταί : ὃς Ραίφίξίηαηι χαϊάεπη, ει ΖΝ α4᾽») ἰαΐα Γαπηρίατη ( 
ΦὨΪΠῚ ΓΟ ΤΥ ΠΟΠΥΠγ15 παρεζ) Ῥεο οπηδιι5, [1Ὁ. 5. Παρ. 16. δῦ ΖΕ σγρία 
ὃς Αὐδθὶα δὰ Οαγηγεῖαπι πηοπίεπι ργοΐεπάϊε, ἅπ ἃ ΡῬΠοσηῖςε απ 
τηϊξαν, 81. ποπηηε Ῥαὶφίτηδ, ει [4255 ἰαίε {πιρία5, Ρ αἰ 6{}7- 
471 ῥΥΌΡΥῚΘ ἰϊξ 4», ([εξα ἐεγγδῆν ΡΠ Ιη1) 1ἀμγηάηι, Ἅμα 
ΤΥΟΡΥῖ6 ἀξία», (πὸ νοραΐαπ, ααο ΠλαΧΙΠΊΔΠῚ 6}18 ραγίσηη {1088 
Ξξ"44 οσοαρατεῖ,) 8.“ γ1αηι ( ΔῸ αὐῦε ῥυπΊαγία ἀρ ο]]δοπετη ἔοτα 
εἰζαπη, ) ὃς. Οαἰΐσανι (ἢς ἀϊόζατα ἃ 1.22 Οαδ, ἰέγμος, χυοά "- 
τϊΐαποα ἢΠέ ἔεγγϑ {{Γαϑ 8. τερίο Ῥῃοσηΐσεη ὃς. ϑυυϊαπι να [ι5, } 
Ῥιοϊεπγδιι5 σοι ριἘπεηιέ. ζορρε αὐ ἔα ἐς Αηάήοιηεάα αβῆησ 

 φιξαγ, αξ ἔαργα ποίδξιπη. 45.422 νεϊὸ ἢς ἀϊόξζαηπγ σεηίεί Μεῖᾳ 1. 1. 
τον τας φηρά σμηι Ο ἀηριδγίδς ΑΥ̓ΤΗ͂Σ ΖΕ γρετη βοέογοῖ, βμς δὶ! ορθς 
ὅσ᾽ ῬδομΉ 2401 1 ἐπμἰοΥΓ,᾿ ΟΥ̓ ΑΥΖΗ7,1 6η17) ῬοΥ{.6 Οα τὶ ὑοοδηξ. 85 
[ΑΙ πταγ, ἀππιὶ αὖ μας οαπία (σ4Ζαπι ἀϊόζαιι ραξαΐ, σαζὰ εηϊη ΡΓΟ 
ἀπείλαγο, τξ ποίδε Μαγίιηῖι5, ρὲ 2 (ουδιταν, δὲ ἤπ]}115 πγθ]5 ηδ- 
τήξη Ῥὲγ 17. ΓΤ φιοά υαἰτάαγῃ ἴδῃ τη γι Πρηϊβοδέ ; φαοά πον 
ΤΏΘη 78ΓῈ Εἰ σοπηρεΐε εχ ᾿ρίο Μεῖα σοπίϊαϊ, γρηηηέές (τη 41) φ45 
γμοάπγη Ο 434: αποῦ ὅς Αἰεχαπήεν Μαρπις, Οὐτίο τοίζ6,Ἔχρεγέαϑ εἴν 
ἸΝΝοτηεη εἴιαπ 1Ππ|4 αὐδϊ Παῖς Ιοηρο αηΐα Οαπλδυ δ} παΐππη ἱπηροσ 
Πέσπη πα εχ (ογὶϑ Ἰξεγ!5 σοπίξαξ. ΟΠῚ γερο ῬΗσξηΐοεϑ 1ΡΙ] ΟΝ 
πδξιή ησινν Ου] 5 ρατέεπγ ῬΑ] δ πΔπὴ {ταΐαϊέ, αὉ ΑἸ τ] ρατίς 1 - 
ΟὨΥ [15 Ογάϊατιγ, αγθε5 Πα5 πο γεύζο ογάϊηθ γεσοηΐδξ : ΡΥΙΠΊΟ ΘΠΙΠῚ 
Οὐσατγγιῦ (σαΖα, ἀοιπάς Ϊορρε. ἶ έ 

Ελαΐσα τ᾿] Εἰαῖ πο οδίοιϊου νίοις ἔ1ΠῸ ν᾿ ἀοίαγ, αιᾳ δρυ 
(ξορΓΆρΠΟ5 ΠΊΘΠΟγῚβ ποΐδρ ΠᾺ11Α εα5 πηθηῖο ἢϊ. ᾿Ελαίαν δαζεῆι 

φιη1Π1 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΈΊΙΙ5. 
ἡυληάδαπη ἰαχέα Ὑγγιηι ὃς δἰδοηοηι {ξαξυῖς ϑέθρῃδηιις, πιο οχ 
ἤος ἴοζο {ἀπηρηηδ νιάἀείαγ, Ἐ]6Α5 δε πῚ ν]σι5 δὉ Ἡδθροῆρρο, ἃς 
Ἰύογο, Ὁτῖρ. 0. 1.4. σαρ. 3. 1ῃ ϑ4ΠΊαγ 4 ΠΟΠΠΙΠΑζΕΙ, Οἰ1}115 Πγε το 

εξδπη οχίαγε νἱἀθέυγ Μασσηθ. Π.1. Ο. 9. 8.47ΑΥ14 1ηῃοΙΡίοας ἃ υἱ- 
(0 οἱ μογλθγι ο[ἐ Εἰθάς, 1πἀ. Ἐὰ χυϊάεηγ Ε415 ὈΙοηΥ ΠῚ οὔε νιάε- 
ἔμγ, δίαιις εδά θη εζίαη οδ οπιὶ ἘΠ5Ρ4 δἴορῃδηι. 
ΟΜ ΟΤ1. Καὶ Τύρον ὠγυγμίω 1 Αἀ Ῥῃαπίςσοη ρῥγοργίς αἰ Δη] 
7411 δοσβάϊξ, σ)115 αἰ] ᾿ΓΙΠΠΊΑΓΙα» Ὡγθο5 ΤΎΓι5 ὃς ϑγάοῃ, ΤΎΤΙΙς, 
Πυϊάεπι πηαχίπηα, ὅς τρία δάἀπιοάτιπι νεταΐτα πῆς, ἀπε Πΐς ὀἰγυγίῃ 

αγεβοῖο οοἰοὗγης, τεῖτο ῬΠΠΙ0) ἀπεϊφαϊξαίε εἰ ποη σεῖς, ἐκ ϑίγαβο- 
Π15 (ξηΐεηία : ἸηΠ1ο διάοποιι ΤΥ ραγοηΐοπι εἰδ ῥγοάϊε ΤΠ ΠἸπὰς 
8. 18. Τρία αὐΐεπι ΤΎΓι5, [πη ἸηΐαἿ4 Πέα, ἀοηεο ἀρρογς Αἰεχαηάον 
ΦΟΠΕΙΠΕΠΓΙ εαπη φὐπείζογεί, Ποη ἰδηΐιΠ} πηδγολίμγα ὃς ρῈΓΡΕΓΑΘ 
εἰηόζαγα, δὲ αὶ ποΐδέιιπι, νογαπη ὃς τιγεϑης ἐπα (6 σέρεεῖς οἰαγά 
ἘΠ}, 1, ἐρεῖ, Τλεῖρα, Οαάϊϑως, ξ9 σαγεραρίρο Κοριάρ Γρρον ἰὴ οἰ ἱγρὰ 
“η"μἰ4. ῬΙΊη. 1. 5. ο. 19. ᾿ς Τγνίὶ ποιηηό ΔΙ! ἀϊόξαπη ἴῃ νογῇ, 
οό. ῬΠοηίσεαβ νειῸ τγθὸ5 ποη γϑίϊο ογάϊπε ἢϊς γεσεηΐςε Ὀιοηγ- 
ἢπς; ΤΟ εηϊπὶ ῥγοχίηγα εἰς διάοη, ἀείπάς Βεγγίμβ, ὃς ροίξ ἤδης 
ΒΥΌΠ8. 
τ Υ, ο13. ξφ᾽ ὕσωσι Βοςρίιυδῖο] Βογεοηὶ βυν! ἤθη 4118], φιοά 
οίδπη, ΓηδηΐΟ εχίλέ. ῬυδιπΠ] 4η ΤΑπΊγγας Πί ϑίγαθοηϊβ, ΠΙΘΙΩ 
1πίεγ διάοπεηι ὃς Βεγγίμηηγ {ταΐαϊέ, 481 ργοσθ! ἀπο 15. εἰς 4ιοπῚ 
“οηΐεπΊ νοσαΐ ΡέοἘΠΊδιι5, Πέξυ5 ΘΠ1ΠῚ ΟπΊΠΙπΠΟ σοηνεηϊί, ὅς 1πχίᾶ 

Ἴλγηγγαη Λεόντων πόλιν ἰοσαΐ δίγαθο. Αὐΐ ἱρίξιν ἢ ο οπηηΐᾳ [γ- 
ΠΟΠΥΠΊΔ {πηξ, φαΐ Βοίζγεηιις ΠανΊΟΙς εἰς 4{π|5, Ὁ 11ο ΤαΠΊγγᾶς 
Ἃ ΓεοηζΙς5 ἰδίενα αιιοί ϑδιάομεηι ἱρείξαξ. 
Ν. οι4. Καὶ Τείπολιν Ἷ ΤΊΊροΟΙ 5 πο ἀἰέξα εἰς ἕλτι πο ἃ (τἰδις 

ὈΣΌΙΌιΙ5 οοπάϊζα εἴ, Τγτο, διάοης, δζ Αὐδάο, {είξε ϑίγαθοπε ἱ. 1, 
τπᾶπὶ φαοά ἃ {τθι5 σαφῇ ατδιθιυις σοη!ταδαΐ, ὙΤ υγΙ5 115, 5:40 η 115, 

Ατδαι5, Γδραγαίιαχ ἴθ: Παδιίφητιθι5, ας Ὀϊοάοιις [1ῦ. 16. ἴε- 
αἴΕΓ, 
ΟΝ οἵ5. Λαοσδέκίων 3᾽7 Εἰηϊξα [άαὶ ῬΠοσηϊοα5 ργορτῖς ἀϊέξα ἀ6- 

Ἰρέίοηθ, δ ϑυγῖα ργοργὶξ ἀϊόζα γερίομεπι δοσραϊῃγ, αι 86- 
μοῦ. ἰλίο ξηΐα ἃ δίγαθοπε νοσδίαγ; 41|4ΠῚ ὃς Ὑδέγάροί ἦτ ἀϊξταιτὴ 
ἡδίαν καὶ 4 μιγρηδης ΜΠ γιθας, χσαα (Οέογεβ νοσαΐδ», ἃ δείθισο 
Ἰοάηοτε 151 σοπά!εῖ5, φαάγατη πηαχ Τάτ ἃ ῥαΐγῖβ ΔΩ ΟΟΠΙ ΠΟΠΊΪΠΕ 
πἐῖοοῤρίάγγι ἀξηογηϊπαντξ, πλυ!ΠΠΠἸπηγατι ἃ Ποη πε πο δ εἰρμοῖ 4771, 
ΓΓΔΠῚ “4ρ4»": 471 Ὁ ἄχοῦο πὰ Αραῦηα, ψααγίατη ἃ πηαΐγα ΓΔΟΩΙΟΘ 
φοάϊοοα)η. Ησπ Πηρσυΐα Πηρο[α5 (λίγαριδϑ παῦπεγε αὉ ᾿ρῇ5 ἀδηο- 

Πηϊπαΐδβ : ὈΠΙνεγί5 τάτήδη {10 ΠΟΠΊΠ6 δ εἰθμοάτς ἰλῖε [απγρῖο σοπγ- 
ΓΕΠοηάτς (σεοσγάρῃιμ5, {πὉ ποπηης ρου εη.5 ΜΕΪΔ 1. 1. Ο. 12. 
ΔΓΕΠΙΠῚ ΠΟΠΉΠα ροΓ ϑυπεσαάοοπεη ἴοτΙ ΠΡΟ ΠΕπζδ5. 

Γ ἢ κάτω 1 Ψιάείαν πος ἃ Ὠιοηυ ΠΟ δἀάιτιπγ, αἴ Γδοά!οεΑΠΊ ἢ, 
ΑΥΙΓΙΠΊΔ ΠῚ Ὀγθεῖτ], Ὁ αἷ14 πιοαϊτεύγαηθα ἀπ πιπραογεῖ, αὐᾷ 1.205 

ἴσεᾳ δ 105» πῈΠὶ διγαθοῃι γοσλίαγ. 

δ᾽ Ὗ. οτό. 
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αἸοϊξιγ ; δ᾽άοη ἴάτηεη ( Τρεϑάγμηι Βαοείαγηρι ράγοης, ξ5 οἱεγέ ς 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΙ 5. 

Ψ. οἵό. Καὶ ττοσιδήϊω ἔφγω 1 Ροβάζινι ορρίαπη ἢς αὐοεφρζᾷν 

:πηαδης ἑογίαδ ἃ Νερίσπο σοπάϊίαπι 18, τιξ ἄς ΠΟ ἔα ]απέιρ». 

νἱάδ νεγῖ. 517. Α Νερίσμο φιίδεμη, αὶ (σιδοία Ποσειδῶν, ἢς ἀϊ-. 

ἔξαπι (υἱέ, ἔνε χαοά πιαυϊεπηις εἴεε ἰΙοσα5, ππᾶς Ρἱαγίπηα ρος 

τηοηΐουία ὅς ἰοσα πιαγιεπια βοάθπη ποπηηα ἀρρε!!απέμ 5 ἤνς φυοά, 

ξληαπῚ αἰσαοά ἰδὲ σοηάίειπι εἤξτ Νθρίπμο ἔδουαπη, πᾶς Ρομε 

ἄξειν ΒιτΠγηΐας ργουποηζουίαπη δὰ Ῥγοροηθάεηι ΝερέμηΣ ζάρια, 
νοστί Μεἰδ.- ᾿. 

χἡ ἱεροὶ πέμπει Δάφνης  Ῥεγιρῃγαῆς Ὀάρῥηθς νἱοῖ Αηᾶο- 

ΟἿΣ νἱοηι, αδὶ Αροιηῖς ὃς Ῥίαπας ἔαηστη, σαπὶ ἴπσὸ ΠΠᾺάεπι, 

(βετο, 848 ἐοηΐλπις ἰττίριιο, (εἴτε ϑέγαθοπε "δ. τό. πηάθ ἑεραδι 
σέμπεω ᾿ς νοσλέ Ὀιοηγ Ππι5: ΟΥΔΡΟΙ ΘηΙπὶ ἰοῦσα γγίσιια ὃς ἀγῦο-. 

εἴθας ορασα, 4ιλία ἔπηξε Ὑέρηρε ὙΠΕΠΆΙΙΟΑ, σΟΙ ΠΙῈΡ χέμπεος, 

νόσαγα [οἱ επί. ᾿ 
Υ. 917. Ἤχί εὖ ᾿Ανπύχοιο 1 Α ποηλγῖπε Δηξίοςμί, 41 δείξας, 

ΝΙοαπογίς ραΐεν ἔπ, Αμτοοίίας ποπηθη Ἱπαϊξαπη τοῖο πιοηθῖτι 

τῆι : φιοά νεῖο παχέα Παρῆπεη Απεϊοολία πο σοηϊία οἤξέ, Βίης, 

᾿Ανπόχεῳ ὀπὶ Δάφνῃ νυϊρο νοολία εἱξ ἀπ πος ολαία, οὐ 
Ρἴατγεύ δἤφης μπϊς σορποιηϊη68 τ ε5, Ὁ ὃς ΡΙαγο5 50 εοῖδ, Αρᾶ- 

πλῖα, ὃς 1 λοάϊοεα», {πᾶ ἔεγα οπιμεβ ἃ Μαρσεάοηϊοῖς Αἴ δέ δγγΙ45. 
το ρ Βα5 [π ναυ 5 ἹπΊρ γι! {ὰ] ρατεϊυι5 οοηα!έϑε πηξ ; “ΑΓ ΗΠῚ ΟΕΪ6- 

δειτγίητα ϑεἰθυςῖα αἁ ΤΊρστίη, ὃς Δπθοομια μῶοο, τερῖα [θάε5, δ ϑγ8 

ΓΙ πηείγοροίβ, ἐείτε ϑίγαῦοῃα. εΞ 

Ψ. 9ο2ο. ᾿Ανπύχοιο μέσίω δ)οὶ γοαν δείζων 1 Ὑπιοῇβ, ΡΓῸ γκῶαν' 
δἔοροείζων. ϑ8ῖνε ἁὐτέπη ΑΕ οοΠεπᾶπὶ τεριοηθηι, μνῈ Ἰρίαιτηυ ὈΓΡΕΠῚ, 

Απτ ο ἴηι ἰς ἱπίθΠσαΐ, πέγαπιχας Οτοηΐες ἤπνία5 (αὖ Οτοηΐς 
ἔλίγαρα ἢς νοσδέιι5, 481 ἐυπὶ ροηΐο ἡπηχίξ, ἕεξς ϑέγαθοης } πλεάϊδηῆ, 

(βολε: χαρὰ ἐδ τερίοπε χυίδεμη ενάςηϑβ εἰς, ἀθ πρθο νετὸ 1ρία 1ἤεπα 
αἰαυπηαῖ ΡΙΙηῖι 1. 5. ο. 21. “ἀπελοοῤρὲα μϑεγᾳ Ἐρτάαρῥηος σορ οηηῖτ 
γ:414. ΟΥ̓ΟΏΣ6 491,6 ἀἰτυϊαΙ ΉΥ. ὶ 

ΨιοΣι. Πᾶσα δὲ τοι Αὰ ἐοίαπι ϑυγίαπι {8 4 δι ῬΠα- 

πἶσθ ζοιηργεποηάίτινς } πος τγείεγέαν, ποὴ δηξαπι δὰ ΑπΕοοΠος 
πᾶτη, οὔτι δὰ Αταδίάμι ὃς Ῥείγασαῃι οαπάσπη ῥεοάιισαΐ, ν. 923. 

ΝΝοη 1η]} 018 νειῸ ϑυγίϑ [ΓΕ θη ἀεργαάϊοαῖ, ααίρρε Ο]}15 πᾶ π 

Χίπη βᾶγ5 ΓΟΓΙΠῚ Οὐπηΐαπη οΧχϊ πα ἔεγαχ ἔμπιξ, αξ ὁχ ϑέγαθοπα ὃὲ 

Αἰτὶς οοηίξαξ, οατη νἱοῖπα Αγαθία {τευ 115 ὃς ἀείενία ποις. Ιπξον 
οπζογας νεῖο αὐ θοτθα ΠΟΌΪ 65. ἔπογα 485 ΑΙ ἌτηλΠῃ 1ῃ Τυάδεα: ραγία 
εἴτοα ΗΙευςπαπέεπτι οἱϊην ργοζαϊεγαηξ, ντάς ϑίναθ, ΠὉ. 13. ὃς δοίη. 
᾿ 38. ὅς πα {ἰγγασεαὶ οἴγοα ΟΔΠΏΠῚ ΦοΙδιοις πιοηίΐεμῃ, ΡΊΙΠα 

εὐ δ όγοι 2.3. 
Ν. 9135. Τῆς δ᾽ ἂν ἴδοις σρρτέρω 1 Αὦ Αταδίσπην Πησπα αἰ 

ϑγγίαμη ργοΐδηαϊε ; οα}ι5 ἀαοὸ ἰπμηξ μύχατοι «ύρο! 9 οσ οἷὉ οχ- 
ἐγθρ"Ἱ γερο ις, ἄαοτιπι αἰέεν ΖΕργρίο ργορίον Πἰογοοβοί τος {15 
γι1ι5, Ὁ Ἡδτουῦπα τδς εἱ ἱπηροῆξα, νοσαΐαγ : αἰΐον, δὰ Οὐθηξε πῆ, 
ὃ. Αγαϊδίαλι νοῦρθης, Εἰαρέεος, Ὁ ἘΠΑη5 ατῦε, 481 6Χ Ὀιοην τ: 

(ἐπίοπξία ϑυγίδην αν Αὐαῦᾷ᾿ ἀΠξεγιχυπαΐ, οαπλ ῬιοΙομδοας, 10. 56 

ΟΡ. 16. ὃς Ὁ, 6. οἂν. 7. ἐπὶ ἰητοῦ Ατγαδίλπλ ῬΕΙΓΧΔΠῚ ὃς Εε]ΙοοΠῚ. 
τη 

Μ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑἊΚΊΙΓ 5. 

ξευγηπππ σοηπξιδέ. 1 ϑγυῖαπη τἰΐγα σοπίπαΐο9. ἃ Ῥίοϊοησο 
ἐεγαπος ὈΙΟΠΥ Ππ|5 οχίεη : ὅς σππὶ Ὀ]εγ 6 ἐγιρ!εχ ΠΕ ΑΥ̓ΆΡ ΙΑ, 
Ῥείγαα, Ποίδγεα, ὃς Ἑείῖχ, Ῥεδέγαα ἃ Ρείγα ῬυιπΊΑΓά αγρα ἢς 
γοσαία (απ ὅς τρίᾳ ἢς ἀϊέξα εἰς ᾳφυοᾶ ἴῃ ΡῬεέγα οποία εΠξέ, αἱ 
ἐκ δίγαθοης [ἰχαρί,}) ραγίεμῃ (αἴτοιι Οσοϊἀοηταίεπι ϑυγίας ὈΙοηΥ Πιις 
φοσεηίεξ, Ποιέ εδάεπι ἕεγίια Ῥα δ πιπα ϑίερπαπο αἰοίξιν, Πέρα 
πόλις γὸν τὴς τοίτης Τιϑηαιςίνης» Ῥεῖγα, εὐῦς το τ Ρ ΑΙ [ γα 
74» ἀξία  Ῥαϊα τΠπαπὶ νόγο ϑυγίϑο ραγίδηι Πα ΙΑ πῚ ἔργα οἰτεη- 
ἔππη. ϑέγαθο εξίδιτι 1. 16. ϑυγ ΠῚ ἐργτ Πα αἰπγπηδῆς φπρὸὺς νότον 
Τὴ ὀυδαίμον; ᾿Αραξίῳ χἡ τῇ Αἰγύζῳ, Ἐοίίοο Αγαδία ξ5. Ἔργρεο 
πα Μεογτά θη), εαπάδίη {ἐπέδητίδσυ πιαπιΐείζο αἰηρ εζξταγ, κ6- 
Ρῖο πΙΠΊ Γι} τηΐεν Γἀδραπι ὃς Αγδῦϊσιπι ΠημΠΊ Ἰηξου τα ραγεϊπη 
8Ὁ ΑΥὙΑΌΙΡΙ15, εχ ΠΑ ΔΓ Π} ρσοπογό, 481 ἰαΐε Δι ἢ, νιάο σεη. 
Ὁ. 25. Υ-. 18. Ῥαγίπι δῷ [ἀι)Πγ5515 τεπε λέν ; (εξ εἰ 4] 1σπδηάο {5 
ἧκι, Δ]1χαληἄο ϑγγῖ ᾿πηρεγαιμηξ δὰ ΕΪΔπᾶ πίηας, πὲ ὃ 2 Άερ, 
Ὁ. 1ό.ν. 6. οςοηίἴαέ : ἢίης δε] ροΐαϊέ αἴ ϑγγια ἃ χαϊδυίάαιτι φοσεη- 
Ἱεγοίαγ, χαρά ϑυγῖβ ράγεγεῖ, Ψενππέδπιθῃ φιοῦ ῥ᾽ θείαι οἿπς ἴη- 
Ἐοΐα νομαδικῶς ἀερογεηΐζ, ὃς ΑὐδΌΙΟὶ σεηεγῖ5 Πα δεγεηΐαγ ( ϑαγασθ» 
ΠῸ5 ἐπῖπὶ φαοίαάαπη 101 {δέπ!ξ Ῥέοϊ οιτγσριῖς, οἱ 4]105 τη ἀείεγέα Αγδ- 
δία ΒΕΙΙοΙῖ5 ραγίε,) Βίης ρυτίπη Αὐαδι» ἐαηάεπι αοφεηίεπέ, Τί 
δηλ Μείοροέΐδιηϊα; ραγίεπγ, ἴῃ πὰ ατῦες ἘΔοΠΆ, ὃς Οὐγῆν γῆ 
οἰλάθ ΠΟ 15, 4114 αν Αγαθιθιι5 δοβηϊέῖς ἐδηεαίιν, Αταδίας δά οἱέ 
ῬΙΙΠΙΠΚ 1]. 5. 0.24. Τοίΐαηι νετο Μείοροζαπη δι 811 (αὖ ϑυγῖα ἰαΐ 6 
[απηρίὰ σοιηργεδεηάαηπέ, αὐ ίαρτγαᾳ ποίαίαπη. 

Ν. 9554. ᾿Αρῤῥαξίης ἐεολεινῆς  ἘρΠΠεῖο ἤος ᾿πππεγα νἱάεξιν 
{6 Αγαῤίδγηῃ Ἐοίζσογα Ἰπτο! Πρεγα, αὐ αιιάτὰ πἰσχαε ϑυγι4 1 ργοάα- 
οἷέ, σοη(εηςεηίς 64 ἴῃ τὰ ϑίγαθομθ, πἴ πιοάο ποΐαΐαπῇ : γἱάθ δὲ 
Βεγί. 027. 

Υ. οτό. ἄχει Ξϑανῶν } Τιϑίξιοποεπι ἔφης ἁσποίοιε Ἐπ δίῃτας, 
δὰ ϑείδῃος Αγαῦίσαι εἰἰδ σεηΐεηι αβῆγπιαῖ. ϑ8ε4 σουγαρἕατη 66 
(τρεαγδηυ ΠΠ|4π| [χτ|5 πγαπιεἰτ απ εἰξ, ὃς ζχεις ᾿Ελανῶν Ἰερεπάπηι 
Εἴ, χμαῖᾳ 1} 101 δεἴδηι ἃ (σεοργαρῃϊς πομπηηπαηίαγ; ᾿Ἔλαγαὶ 4.- 
ἕξει υγδὲ δά {Πππὶ μύόχα]ον «πόρον εἰς σα}}15 Πῖς πτεπίίο Πί, 411 
1η66 ᾿Ελαψίτῃς ἀϊοίταγ, υὐ ἀρὰ Ρεοϊοπιααμη 110. 5. ον. 17. ὃς 411 
Ὁ5 νἱάειε εἰ. Ηλης ἰθόξιοηεπη οοηῆγηγαξ εξίδιι ῬυΠ ΟΙΔηὶ διζζο- 
σἰΐλ5, 4111 Ἰοσπλ μὰης ἔς γεάάιζ, χα 

Εε ἐδησῖε ὑογρεηις ΟΥ̓ΣΟΉ γι ϑεγβις ἘΤ4ηδὲ, 
ἼΠ01 ᾿Ελανγῶν διπὶ ΙΘρτῆς εχ 1ρίὰ γεγῆοης οοπίϊαϊ ; Εἰάπμος ἴάγηθη 
ῬΓΟ ρεηίε δοσεριξ, οαπὶ ἕατηξη ᾿Ελανῶν πογῆδῃ ΠΟΠ ἃ σεηίε ἀδάι- 
ἐἴυπὶ Πέ (π|}}1 οπτι ἘΪΑΠΙ γερευμασταγ, πιῇ Ὡν δ] 1Π11|8 ἱποο 25 ρτσ 
ΕἸΔηΙΕ5, ἘΠΑπος νοσανξ ) [εὰ 4Ὁ αὐτὸς αι τε ᾿Ελαροὶ αἰζξα, ημΐ- 
δυίάληη εἴα Αἰλανά ἤς ῬΠΠΙμς Ὁ. φ. ἀρ. 11. Π]ρέοΥ ἀἰμὸ ογ- 
Ια, “Εἰάμα, ξ9 1ηι ποθῖγο γᾶν άχαπι. εν ΙΒ Ἐ ΔΈΗΙ ἀϊοίξων, 
1 Ἀερ. 9. ν. 26. ὅκ 2 Άερ. 16. νετί. 6. 

Ν. ο27. ὀλξίςων ᾿Αρῴξων] Κοίξε ἢις Ἑυϊζαξῃιις, σὲ ὀλδιςοί 
ἼΑραῦες, γαγέςιν οἱ ὠυδοάμογες, τ Δ ἔν οριποῖο ΠΟ ποῖεῖ τὰς 
δικν; 2{Ππ|5 1ηρο125 ἀατι αὐχο Εὐδαέωονα νοσλθξ, Κάτίηὶ ρἱουααθ 

»2 ξείθεῃ, 
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Ἐρίέσονη, ῬΙϊηῖτ5 110. 5. σᾶρ. 11. ὃ ΘΟ Ππ|15 εππὶ Ἰηγέδέι8 ΒΟ Ζη3 
τηξεγργείδηίασ, ΑΥδΌ δ ἢ11]118 ἔα ΠΊηο5 σοπίαϊξ, δὉ Οτιεπές ἢ- 
ἡὰπὶ Ῥεγῆςσμπι, αὖ Οςοϊφεπέε Ατγαδίοαπη, ἃ Μεγ ὃς Οτέι δγα- 
ΤΩΔΪ ΟὐοαηππΊ, 4πῈπὶ Γαδγαμ νοσαηΐ : ὃς Πάει φαϊάε (δΓΠΊΙΠΙ 
Αταῦῖα Εδ]1ςῖ5, Ρεπιπίαϊα 1 πποάιϊιπι ᾿ηΐεγ δ ΠΊαγῖα Ἔχρογγθώζαο, 
Ἃ Ῥιοίοπισο ζαϊπαπηΐαγ. Αιδῦϊα φυΐεπὶ ποπιθη Ὅοάδιιόζαμη σεη- 
{εἰν αὃ ΠΣ Ψ “2γαῤα}, χυοὰ Ἠεῦγδῖ5 (οἰζεμαΖ»θηλ ἴειι «σάγηρθ- 
βτοηι γοσιομθηλ ποῖλξ, ὅς ρυῖπιο αυϊάσπι Αὐδθῖδς ἀείεγίδ ᾿ηἠέπ πη 
(πὲ, ροίζεα νεῦο δά ἰοσα Ὁ εγιογα ργοζεη[ιῃη. 

Ν. οἱφ. ἐχάςη  Μεῖγὶ σγδίία, ργῦὸ ἐχῴτέρφ, παπὶ 46 ἀποῦις 
ἐλυΐαπι Ιοσιμῖμπν, ἤπὰ Ῥεγῆοο ὃζ Δγαῦῖοο, οἰπὴ ἐχοϊση ργορυῖα δ 
Ῥίαγα γείεγαίαγ. 

Υ. 931. Πέζα 3 1 Δυΐῆταϊο [Ὁ]. 1χξπι5, ταν ᾿πῆπΊ4 ραγ5 εἷξ τε- 
Γρεώζιι μου Ζοπεῖβ ἰοοὶ 1ΠΠππ5 ὉΡῚ Ὀιοηγἤι5. γεγίαδαίαν, ἤνγε 15 ἴῃ 
Οτχοῖᾳ, ἤνε ἴῃ Γερίοπα 4174 νἹοῖπα ἔπογιξ : νιἤδ τῇ νενΐ, 128. 

Ν. 934. πυλύολξα καὶ ἀγλαὰ φύλα  Αταθαπι Πούππη., ααΐ 
Αγαδιοι ἘΕΙΠσεπῚ ἀϊόξαπι ᾿ποοϊαηξ, ἀϊντ45 Ραμ οεἰεῦγδηξ 48- 
ἕζϊοτγεβ, ῬΙΙηΐαβ ΠὉ. 5. σὰρ. Εἰ. ΑΙΔΌΪΔΠ ἘΕΠΙσΕΠῚ παρφροζων 9. 
οἭοΥ  [θΥ 47) 1}|4», ξ5 ἀϊυΐξορι, ξ5 Βοακ σοσηοη11}16 τηοίγεάπι γο- 
εαΐ. 8:0 Ηογδίϊ8. 

Ιοοῖ, ῥοαῖς ππῖς Αγαδηη Ἰηυδάος 
Οα3:. 

ϑε ῥΙΌγα ε4 ὁ τὸ ἀϊσθπάϊ οσοαῆο πιοχ ἠφδιξαγ, 
Ν. 936. χῃώξοσο, ϑύοις  ΝΟΧ κηώξασα ργορτῖς Πσηϊβορλέ σιοά 

ἄτπιπΊ Ἰποοπαϊταγ ἐπάνογη τος οἄοτγεπι, τ [ἢ Πι6 ΠΕ5 ργϑοιρις, 
σοηνοηϊδξ, οαΠ ἃ χαίω πγοὸ νὸχ ἀεάπέϊα Πί, ὠπὸ Τῷ χρεὼς τεὶ 
ϑυμιαμα]α, είτε Ἠείγοϊϊο, Ποεξ ἀθαῆνε ρτὸ τε ἡθανι5 {πᾶνεο- 
Ἰεηίς φασηάοααπα υιγρείαν. δ Ππιεπία γεγο απδν!5 Οὐογαΐα 
ϑύα ἴπς ἴοι νιἀεηξαγ, ( Ποὰξ οδάεπη ϑυμμάμογα να]ρο νοσαηΐαν, 
γος ἃ ϑύω, (πογίβοο ἀεάιυζξα.) 4814 ἃγῖ5. ἐπίρεγρὶ δὲ δά τὶ (Ὁ- 
Ππέα : πο ἀγοπηαΐα σεηεγα εν θύω ἤτοι εχ (αἰ Ππηαοπο ποίαί Ηοίγ- 
οὗτις ; ὃς δυ145 ϑυύεις τεϑυμιασυῖθθ- τεσάϊξαν : εαἀεῃ ἰαπιθῆ 
ΨΌΧ ῬΑΓΕΘΙ ΠῚ οἰπάλπι Οὐἀογαμηεηΐο πῆοχ ἰρεσιαμέεν ἃ ΠΙΟΠΥ ΠΟ 
{ὐἸΠ0ΓὉ 

ὑπὸ λαρὲν ὅδωδεν 1 Ταγεῆβ, ρίῸ λαρὲν ὑσύσδοσεν. Νοιήθη λά- 
εἰς. :Ὑαγ.}}} 5. γμομμάμηι Πρυϊποληβ, ἃ λώ Ῥαγεσαα ΟΡ ξαΙσΑ 
{τ ναεί λίαν ὑφίάε) ὃς ἀρησθς, ΄υοά ἀοοορέι ξ9 ογαίτι ἢσ- 
πἰποφί, ἀεάμοι νἀδέαν. Δαρθϑς» 1μξεγ 2105 ἰδηΐα5, προσίωὲς, ἡδιὰ, 
ἃ ϑυ64 τοάάϊζαγτ. Οοηίογπηα νετὸ Ππηξ δος αι ΔὉ φαόζούε ΠΙσ 
{γλάπηζογ, 115 σὰσ τοίεγε ΡΠππας ἀθ ΑΥΔΌΙΔ Ὁ 4115 γοἴθΓ ΠῚ Παιγᾶ τὶ 
τ, Πιρηανυ αὐτίογη (ο1}. φηοριά νη ῥαίϊενηα εα 1{|4 ροητηζμία εχῆσ 
Ἰέογο, οῦ ΦΟΉΘΥΙ 1 ΦΗΥΩ [βίγαμεε σοπεοηέμ; ΜΜάρΉΙ7Η6 Αοχάηπ 

γι οἰαῇηης Αγαθίαη οάογ6 ΡΥ1)Ά7)1 2. 141:.4222 171 αἰξηγη, ἘῸΝ τρπ 
(ε ΡΙΙπιι5. Ὁ. 12. σὰρ. 17. τγείεγέ δαύνρος οἦδος σοηογθ ἐρηγ15 Π6η8 
ΠΗ} ΤΥ ΡΟ, ΟΡ Τά οι Ὁ] ΟΟΥΗ ΖΗ η0}} αἰ Ζμ47,1. δ ΔΥΙ͂Σ ΓΗ720 
“Γι Ὠϊάογθ. δηλ} παθες Αὐτοπγϊδογι5 ἀρα ϑίγαδοποη 1. 16." 

Υ.937. 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΓΚ 5. 

Ν. 937. Ἢ 9041 Θύον, χιοά ργὸ χιονίς οἀογαιηθηΐο ἃ Ὅϊο- 
ὯΥ Πο υἱπγραΐιπι εἰς Ιοοο πποάο Ἔχροῇζο, ἢΐο ὑγο ἤρεςια!! ατοάαπη 
οὐοτγαιπθηΐο ροηϊξα, φαοά ἃ ἴππτε ὃς τγγγῆα ἀππιηρυϊαν, Θύΐ, 
[Δη ιιλΠ1 τεὶ δὰ {βῖει5 αρίας, ππεηγηῖέ ἩοπΊεγιι5 Οὐγης 

-- τήλοσε δ΄ ὁδωὴ 
Κέδρᾳ τ᾽ ξυχεώτοιο 5ύε τ᾽ ἀγὰ γῆσον ὁ δωει 
Δακουδόων 

Ῥγοομ ὑδγο οὐοΥ 
Οεάγῖ ΠΠΠ ξ9 εἰγὲ ρον τηζμἰάηι ὑυϑάοίεὗαί, 
Ὡπα τηοομάεδαγειτ. 

ΕἸ ἴος ἦδ ἰρῆο φιοάαπη οὐογαΐο ἱπέε! Προηάμπι γε σδηΐεε Ρ]1- 
Π1115, 1.13. Ο. 16. 414 σΠΠΊ σὐάγο 101 σοη) πριν, [Ιρίε χυϊάοηη 
οἱεγμ, ἀη 6 οἼεγθ 6 γη θη, πλαχῖη} ἀρυά Ἔ Οἴηδπος ρυδΕ! (4114 
εηἰπῇ εἰς ἤπιος ὁμώγυμιΘο αὐθον, φιὰ γηαία οἱέγοα, (τὰ ΜΜοάϊοα 
Ῥγοίεγί, ες ἰρίο Ῥίμπο σαρῖίς εθάθητ) ΗοπΊεῦὶ 6 ϑύον νοὶ ϑύαν 
ΑΥθιγδέις : φιοά φάπηίε ροΐείτ, ἢ ΟΙΓΓῚ Πρηπ ΠῚ Ἰησεηαπη ὉΠ ]Δ1 
οὐοτῖβ. στγαίίατη μαρεαί, Ατθογέιη ϑίαν, (δι ϑυΐαν, δυΐ ϑυὸον ἀ6- 
Του τε ΤΠεορηγαΐζιι5, ῃΠ{{. ρίδηῖ. 1, 5. ο. 5. φαοα {Ὲ φυδοῦ ῥγοσογα, 
ἐπργεῖο Πη,115, Πρπο (οἱάο, οἀογαίο, τηἰτὰρ σδάγι : δῆς εἰριο- 
κυ ποίδιοσον 4116 Ἰητεγργείδηϊαῦ. ϑο4 αυδηινι5 σοησεάλίαγ ἤδης 
ἩοπΠΊΕΙΙ σον οἴἶξ, τησογίαπ ἰχίηξη ΕἰὉ δὴ εδάθηι τὸς αὖ φιόζοτο 

Οἱ σεγίατη εἴτ, πεο σα ΠΊ ἀθοίΠῚ ΠΙση]5, {εἀ σα {πππτῈ ὃς τηγγγῃα 
ἢϊς Τπηρτέαγ ; τξ ποῖ Ῥγογίας Δία ΠῚ νἱἀθαΐαν Ανιδηῖ ᾿πέεγ- 
Ῥγείϑειο, αὶ ϑυΐον δος ἴοςο ἰχημδαγιεηι τεἀάϊξ, δὸ θηΐτη δὰ {(μἤεης 

Ἰ 2546: ριπγλγιον μεούφηξηγ, τοῖτε Ἡεγοάοίο, ϑυμμιῶσι ") μάλιςες 
Ι το ̓Αρῴζιοι. . Ἑογίαίϊε εἰίαπι (πλνεοίεης {Ππῶ4 ϑυμία μα ἀρτά 54-- 

8:05 παίσεηβ, σιοά λάριμνον ἀρὰ ϑέγαροποπι (ογὈιταγ, ποη 4114 
Π ααληὶ αιοά λοϑανον 4115 ἀϊοίξιν, Γίνε 2) δ᾽ ἐν πὸϊς Σαξαίοις 

΄ 

λάξειμνον ἐυωδέςοτον ϑυμίαμα. Δη λάδενον ΡτῸ λάρεμψον [δι - 
ἐπήᾳ Πέ, φυσδηξ εὐ ΠΟΙ]. : : ᾿ 
ἢ (νύρνης} Ησο Βεδνϑς εξ ἬΝ γιοῦ, ἃ 400 ἐλέξιπη ποπΊθῃ 

Αἰεσυτη μυύῤῥόν, ὅς Πίης ΓΔ ηπΠῈ γηγυΥΡά ; ποά Ιοπδς ρὲῦ σεφϑε- 
σιν Τῷ σι αἵ ουπὴ σμικοῆς ῬΓῸ μικρθς Ὁ τ{ἀ6π ἀϊοίταγ, (Τδουηο 
ἘΓΙΔΠῚ ο 1Ππ᾿ν πιαΐαίο) (μύρνα [εσεγαηξ. 6 ΠλγγΓΠ ἕεγα Ἄγθογς 
δὰ τυγτγῆδς σαπεγῖθι5, ἀριιὰ ΜΙηδ5Ο8 ὃς αἰϊα5 Διαῦϊσαβ βεηΐε5 ργονε- 
πΙεπέιθιις, ΙΘσαΐαν ΡΙΠΠ1115 1. 12. 6. 15. ὅς τό. 

ἢ ὀυύδιμα χαλάμοιο] Νοχ χάλαμί)», 485 ἀγμη 7267 ΠυατΩν 5 
“Πρηϊποαῖ, ΠΙς ῥτῸ ἐρεοῖθ 114 ροηίταν ηπδπι (σγδοὶ Ρἰεγί]ια χῴλω- 
μον ᾿Αρωματικὸν,», ΔῸ Δεοηπηδίςο οὔογα ὅς ἔάρογε, Ῥ]ΠΙπΙ5 ὅς 5011- 
Ὧμ5 ΟἽ  4)γ,ε71 οὐογξηγι Δρρεῖ απ, τξ ΤὉιοην Πα, Πἰς εὔοδιμον δαξ 
ὠυωοδέα. Ἐππὶ 1η [π6|4 παίοὶ ρίογισιις αβηγπγαηξ : ὙΠΕορἤγαίζις 
δὰ 1 ἰδηθηγ πιοπίσμῃ : ῬΙπΐαγοῃι5, ὃς Αγίθι!ἀογιβ ἀρ δέγαθο- 
“ΠοΠ Πδ. 16. Ὀιοην ἤο ποίϊγο οοηίεπέμιηξ, ᾿η Αγαδῖα ργονθηῖγε δἵ- 
-γπγαηΐζός. ἴῃ οὐηιθαβ ΠΟ ἰος 5 ἢδίοι γεΐεγε Ῥ]ΙΠ 15 1. 12. Ὁ. 22. 
᾿Οαίαηηες οὐογάξις 11 “γάτα ἡ Α[26Ή15, ΟΟΥ2,1,47115 1415 αέζηιο ΒΎΓΙΣ 
εβ. Ἡϊς Ποάϊε νἱχ ποίας εξ, ὭρατΕ δηϊ πῇ [ἢ ἢλ8 οὐαβ ΠΟΤῚ 42: 

᾿ ΠΑ -- 

ΠΟΙ ΤῸ ἢΙς ἱπξε! Πσάξαῦ : Πρ΄Ί6 ΘηΪΠῚ Δ θΟγεπῚ 1Π|41 1π Αταδὶᾳ ηαίς. 

χ.20 

4) 



230 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΓ 8: 
ΟἸαῇεις ἕατηδη {ε νι ἀπ δβηγηγδέ, ἃ τηόπδοθο ὃ ϑυγία αἰϊδέιη : {δὰ 
ηπερὰ ΨυρΟ ΘορΙδΠΑγη σα 47}1:772. αΥοἸ μα  οη)1 Ὁθο4η:: 9. ποη αἰπι 
εἴξ πιιλπι ΔοΟΥ! νετὶ γάϊσοηη. Μοπαγάςπς, Μδίῃιοίης, ὃς ἀοί!ι ρίε-. 
τίσθ πηεάϊοι ποάϊε Παΐπηξ. ΝΝΟΐδβ δηϊπη ποη Παδεξ οδαπγι15 ἀΓῸ“ 
τηβέσι5 ναΐσο ἀϊόϊα5. (1185 ορίατηο, ἀγοιδίοο ἃ Ὀιοίσογιἀς {τδιι- 
ππίαν ΠὉ. 1. σαρ. 18: δζ ἃ ΡΙηϊο μὉν. Ε2. σαρ. 22. 1πη0 πε εχ δύη- 
ἄϊπαςεο αιυίάεπι σεπεγα Εἰ Ὁ, τξ ποιηθη οδἰ δ! δ᾽ ΠΟΏρΥΕΓα. ΟΠ 
Ροῖπε, φιοά δγαηάίπομη Πρηϊβραξ, π6] ὃς Ἠφθγδ νοὸχ ΓΔ οαηημά, 
ΠΌΔΙ ΘΓ11Π1 ΡΓῸ σαΐλιηο οὐογαΐῖο ροηι ἘΖεοί. 27. ν. 19. ἀο(ξΙ ρἰε- 
τΊσας Πίσης. ΟἸΙΠῚ νεΓῸ σα: ἀΓΟΓΩΔΈΟΙ νῖοα δοογαγῃ (Ὁ {|- 
τυΐασι πιηἴε σοηίταῖ, φιοά Ογαοὶ γεοθπέονες. σαἰδηγ Δγομγδίϊ- 
οπ1 Δοογπτη ἐχροηθηΐ, Κάλώμ(ο εἰρωρατικὸς ὃ ἄκορίθ. Νεορῃγ- 
(05 : "νῖδε δαϊμηδί. τη 86 .1η. Ρ. 1301. , 

Ν. 938. πεπευνομδύκ λιξανοιο] (υοΐ [1 4{1η|5 ἀϊοιέαν ἐὐηςς 
νοςε ἀεάπέζα ἃ ϑυ 9 δυΐ ϑυύον, (υξ βρης ἃ πύθ δὲ πύον) χυοΐ 
{υπΠπηεηΐαηη (πᾶνε ες 4Γ15. δάο]ονὶ (οΠΠἔαπὶ ρσΈΠΕΓΆ εν. Πρηιποδέ, 
που τῴοαι Πούϊε {{4115 2 σοΉ(0,. ὃς (Δ1Π|5. οησθ 6 νοσαίαγ, νοοδ ρ6- 
ΠΈΡΑ ὦ ΠρΘοΙαἸο ΠσηΙβοδΕοπετὴ μεν ϑυπεοάοομεῃ γε γιζξα, πος 
αταςῖς λίξαψΘ- ἀϊοιξατ,. νος οτιρίπε Ἠεδγαῖοα, Ηεθγϑοῖβ ἘηϊΠ 
ΤΣ 2 ἰοδομα αἰοϊίας, Νοιηθη ΠΠ86 ἃ 12 ἰαϑαη, χαρὰ αἰδετῃ 

οτοίδέ, ἀδάποϊξαγ, (πιὸ οαπάϊις ἐπ γα οοἱοῦ τηάε ποίείαγ.) υηάθ ὃς 
1 τραρης ΠΟ ποπιεη {ονεϊξιι5, ἃ ηϊνίατη [οἱ]. σαπάοτε ; πο υοά 
ἴῃ 60 ἴδιι5 ογείςεγεΐ, φιο. 1Ώ πῃ ἑαπίαπη Αγαδια Ἐφ Ιοῖ5. ραγία 
Ῥγονεπης, αιϊλην ᾿ηἧς Αιζαψοφύρον χώραν γοοατιιηξ, ΙΗ. "0.12. 
ΟΡ. 14- ὃς. 411 νϑίεγεβ. πλαρηο ᾿οοηϊεπίμ ἑείζαηΐυτ. ΜΆΡΙΟΣ 
αυΠ4επὶ ογγορα Πάογας 1. φαμηηι ταοπίεπι (Ππρπὴ ἴῃ ὅυγῖα οἵα 
415 πείοϊε Ρ) 1η ϑαῦ κι τδέπις, φυοά Ὁ εὸ ἐῤως λίξωψον ἀϊόξαηι 
οοπίοτεξ. Ἐριζπείο δηξεπι πεσεανομλόσ Ὀϊοηγἤη Ππηριάσπι {Ππ4 
ὥς σλῃἀ!ἀητὴ ἐηυ5 Πσηιϊβοατς ντήδταγ, σαο ΑὐζαπΊηο φΟΠΠΠσίξαν 
ἴο!ς αἰζῖνο Ἔχοούξηπι, σαπι γαῆππὶ Πε παρά νερε- το] Πριζαν, 
[0115 οαἱοῦα ποὺ πηλίπγαίιπι., ποὺ ΡΓΙΟΓΙ οοπηραγαηάαπ), ἔείτο 
ῬΙΙΠΙΟ [10.12. σαρ. 14. ()οᾷ δά εριπεΐοι ϑεασεσίοιο αἰξπεί, 11- 
10 ᾿ηηροίτἴυ εξ σοηίταξ οὗ ἐβατ!β 1η (λοτῖβ αΐαχη, αυῖ αὐῖβ δηο- 
εγὶ (ΟΠ 11. ΤΙΣΙΝ ΤΣΡΑ Ἀν ΙΝ δα 

Ν. 939. Ἢ χαᾳσίῃς 1 Οοτγίεκ ἢϊς αγοπιδίιοιβ. [ωδξϊηϊδ “δἕιαπι 645 
4 ἀϊοῖξαν, βαπιαθς ἐε(ονιθπης ὙΠεορηγαίξει. ΠΡ. 4. (401 σαπα 
δυζίονε ποῖτο, Ομ] ὃς 211 γεΐξεγες (σγατοὶ οοπίδηττπηΐ, ἴῃ Ατγαδίᾳ, 
ΠΔΙΟΙ ἀβηγπγδε,) ἃς ῬΙηπ5. ΤΌ, 12. οἂρ. 14, 4 ξάμηθη. ΟΡ. 18. 
ΟἹ, ΑΊ)101) 1112, ξ5 (ἀ]4052 “γαύηνε πο ε{18 αἰθτηλδί ; υοὰ ὃς Πα- 
αἴεγη σοηβυηδέ Ἐχρεγβηξία, ΠΘΘΠ6 ΕΠΠῚ 810] φιλραη [πα] απξ 
ΤΠά 15 1η{}15 {ργαοῖρας νετο ἴῃ Ζειίλη } τερεγίξωγ:. φαῖα γετο Ἔχὺ 
Ἰπόϊὰ ἴῃ Αγαθιαμλ, ὅς ᾿π 8 Ἰῃ 8119 γερίοησϑ ξεγγεΐαν,, Ουδοὶ φαΐσὶ 
ὅληη ἴῃ Αὐαθία παίοί ορίπδα ἔπης. ἘΠῚ γθγο αὐουίβ. οογίεχ οὐοσ 
ΓΑΐΠ5,, Ὁ], Π0}ΠῈ ἀερεγρέιιϑ τη (ο]6. αγοῆέ, σοηνοίνιταν τηΐζαν ἢπ' 
{τα]α., (παπᾶς νεΐεγοβ ἔα μα 861 ππε Ἡρίπηι ἱπέογίας ρῃϊγείοθηϑ ἃ 
ΨΕΓΠΉΙΟΙ1]15 ἐγοῦ!, σογέϊος γο!ζξο, νά ΡΙΙπ, ἰοοο οἰξδίο ) «ἕψῃ ἴῃ- 
ας ΟΓγαοῖβ φυζδυΐβαμη Κασίᾳ σϑυοιγξῳ οαΠα βἤ μία, ἀϊοιταν ; αποά 

ἄ ὙΠ ΥΜς Ὡν πορμῃ 
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ΠΟΙΠΊΣη ΓΕΟΘΠΈΟΓΕ5. Ὁ ἢδο 4 σαί Παγόξίσιιτι φυοάάασιη ΠΟΙ. 
γοίεγιθι15 Ἰσηοίιπι {απ τα] ογπέ. Ἑλάεηη εζιαπη Πποάϊε [215 οΖ- 
γε ία, πουγηϊης ἃ σαηηα ἀεάιόξο, ( φιοά τάξει ναἰεΐ ᾳιοὺ σύοιγξ) 
ΠΟΠΊΠΊΠΙἕοΓ Ὡρρο ΙΔξν : παῖ αφιοά Πποάϊε ναΐσο Ολπο [4 ὃκ Οιηδ-- 
ΤηΟΠΊ φοσαΐῃγ, νογσαι οὔδ νείογα πη ΟδἤδΠη τ }{18 ργοῦαί 8541- 
τηλῇιι5 1Π ΘΟ! ηο, ΟΕ πηδάϊοὶ ποη Ῥαιοὶ ὅς 4111 ἀοζϊξι σοπίεπητιπηΐ. 
Ἐξ αιοά «ἀ Οαἤμπι 74πὶ νυΐσο ἀϊέξαπι, 48 Ἱποάογα ἔεγε εἰζ, 
ΘΔΠῚ γεΐογιπι Ρίειμἀοσαίδη εξ Επο ἥτις αἴτιος σοηζεηάιηξ, οαμ 
Ολίηας γεγᾶς οΐδ εἰ ποῃ σοηγεηίδηξ, 4ιάτη ἀοίουῬπη: (σαί ἐπι, 
ὅς ΠΙοίοουἀε5 ΠΡ, τ. σἂρ. 12. συοά οοἴοτε πὲ ταθο, σατο “ἀα]- 
οἷ5 ὃς ἤπη] πιογάαχ, ἁγοιηδέϊοο ὃ. νίποὸ ἢΠῊΠ οὐογε: 4 (4- 
ΠΕΙ15 σοηνθηϊαηΐ, Πρ ααι4πι (ἥδ νιΐρο νοσλΐα. ΝοπΊθη χῴ- 
σία ἀεάἀιέξιημπη οἷς αὉ Ἡευταῖοο ΓΊΨ ΜῊ χοε!α, χαοὰ ἐο δπῇι 8ο- 
οἱρίταν Ρ(]. 45. νεγί φ. παπ οπλ (στο πιγγγῆαπη, σλίπαπη, οἰηᾶ- 
ΤΩΟΠΊΙΠΊ, ὥς 2114 ἀγοιηδία ὃ. οἀογαιηεξηΐα 6δχ Οὐθηΐζα 115 ΓΟΡΊΟΩΙσ 
δι Ρεϊεγοηΐ, 9101} πλίγαπ 41 ποιηΐμα οαπὰ τεῦις Ἰρῇ5 εχ Οὐεηΐς 
δοοΙρογεηξ. 
ἜΝ. ολο. Ζά)ς ωὐτὸν Διΐνυοσον 1 ἙΔθυ]οίατπη [τς σαυίατι Ῥοεέξίοο 
τοτε σοδάϊέ, σὰῦ Αγάθια μας οἀογδιυεηΐ8 ὃς ἀγοιηδεδι5,. ΔΙ Πὰς 
Ὀεηΐρσηδς πίττα ἀοξίδιις, αἄοο αδαπάεί, αὐ Εὐδαΐμων ἀἱοῖ. πηε- 
ΤΘΔΓΙΡ : χαρά (011. ΒΑσοἤι5 [δ] ἴῃ Ιπσετα εὐϊξιι5 παμΠ!8 ἀϊοαταν (ἃ 
7ονῖς ἔεπιογδ, ἴῃ 40 εἴπ δἰ φασηάτα οσουϊξδέαπη ἐεγαηξ ) ὅς 
ὨλζΑ]1 Ισοο ἢ πγηθγὰ σοηί 6. ΨαΙραΐα ((]. ἔθ Ϊὰ εἰς, ἰονεπὶ 
Ἐκ ϑεπιεϊβ ΒασοθιπΊ ροηυςξ, εδπλ νεῸ [ον5 Πα] πΉη6 ἀΥΠ116, 1π- 
ἐληζειηφαε ᾿τηρογίεξαπη δάθιις 6χ πιοτὸ ρτοάοπηΐοηι [ΟΥ̓ 5 ΓΟ ΠΊΟΥΙ 
Ξηπξαπη, (παπάς εἰρᾳφιώτης ἀϊοίταν γεγῖ, 576.) ἄοπεο }{{π|Π| Ρᾶγ- 
τὰς. τεΙηρι 15 πηρίεξαμη εἶδέ, ὑπάς δὲς φάρης ἀἰοίξαν : ἧς ΟΥἹάπις 
“Μείδιῃ. Π}9Ὁ. 3. 

Γρρογξοξξμς φάβρης ἡηβάης σϑητεγίοῖρ αὖ αἴθο 
ΕΥ̓ΤΡΊΕΗΥ, ῥφιγομ6 ἐΘΉΘΥ { [ὶ σγοάργο ἀήσπηηι ο[Ἐ] 
ΤΙ ΜΊΣΗΥ εηιουῖ, τλαεΥΉ4 716 ἐρηΊροΥ 4 σοηρίθε. 

51 ὦ ̓ λθυΐαπη ἤδης ἐχρ!σαπάαιτ ΠΠπ|ὰ Οατγα:, 1. 4. αἤεγγθαι, ( φυοὰ 
ὅς Μεῖδ, 1. 3. ς. 7. ὅς 4111 ἐγαάππέ ) Νυ(α»:, παξαίουι Βασορὲ ἰο- 
οπηλ, (φαειῃ ᾿ρίβ ἴῃ [πάϊᾳ, [41 νετο 1ῃ Αταῦδια {ταΐαππηΐ,) 6076 
ιῦ γαάἠοϊδης γπορεῖς “πθθλ ἹΜοΥο; ἱποοία ὑοοάηξ, ἡμάρ ΟΥ̓Ζοος 
»6) ΕἼ φημ 42 {μγὩ 78 ἰἰσοπείαηι, ζουῖς βονηῖπο 1 1δογμι ῥά τοι 
ΕΠ σοἰφέηηι, “πμρα μη όθς ΓΟΉΊΗΥ [ὉΠ6: 5 γεύθου ἢ μος εἰϊεξ τΔηξιιπλ 
ἰἠρεσιλογὼν (ἀξ δε οηίς γεγθο τη) ὃς βασμίαρι βαῤμία [ονεγα 

φοίίΘ. Βασοπαπι εαπάεπι οαπὴ 8016 εξ ὑγοῦδηξ Μδογοῦθιυ5. 54- 
ἔπτη, ο. 18. ὃς Ὀιοάοτις 8: σα τ ᾿η ΒΙΒΙοτῃ. ἥς 1Πρίδηι5 τὴ [)6- 
τηοὔϊ. δ’ Διόγυοσον χκἡ ̓Απόλλωνο, χἡ ἥλιον κϑηῦσι. Ἧς Ὑουΐς ΠΠτας 
ἠϊχας, Ποὺ εἰς σεῤρεγῆς, ὃς πίῃς ἘλΕηῖ5 Γϑογ, ααλίι ἍοΟΙΣ; εϑεν, 

᾿Βιος εξ βίζης, τὰ Ῥτγοίεγριπα (απ [πὰ εἰ} Κύρη, ὅ( Γιλζιηι5 115 
ῥεγα, ἴος εἰ Ἰονῖς, ααξ Οεγεγίς, τα. Τρηϊρογιά ἀϊοιέανς Βασοῆι9, 
απ 891 παίυτα ἰσηθα οἷἷϊε νἱἀδέιγ : 7ουῖς ἤδηηουα οσομ ΓΗ, ὃς 

δὶς πάξης Βηριίαγ, φαΐα τη Ἰηΐεγίογα ϑπογί5 ραγίε, ( σα Σ [επιοσῖ 
φοπιραγαζαν, αποὰ εχ ἱπίεγίογί θη παπηδηὶ σογροσῖβ. ραγεθι9. εἰ} 

Ρ 4 αἰΐεγο 
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αἴξεγο ((1]. με ρῃδγῖο, ποίξα σοπάϊέεας (4πο 1π Τα Αἰδωγάδέ 
ἀϊαιίαῦ, τοῖα Αὐτοῦ ἴῃ ἘΡΊσγδΠΊ. , 

Βάκχ Θ᾽ ἐνὶ ζωοῖσιν, ἐνὶ φθεμϑμοις Αἰσδωνάς) 
της τυγίαβ εἰπευριῖ, 44 τςεγαπὶ πᾶΐῃ5, αὐ Ηογαΐιις 46 Ῥῆσδο, 

«“ἰλμίχεο 89 1άοη 
ἸΝΑ[ζΕΥ:. ; 

Ἑλλάδι ρἷδηδ γαῦοηθ 418 80] τηοάο Βαζοΐς5, τηοάο Αἰάοηδῃϑ ε{Ὲ, 
Ῥγοίεγριπα, πος εἰ ἔππα, πιοάο ἁρια σεγεγεπη πηαίγειη, μος οἱξ 
{αργᾷ ἵεγγάηη, πιοᾶο οαη ΡΙΐοηε 1η ἸηΐΈγβ5, 1 αἰΐεγο {(1]. ΠΘΠῚ1- 
{ρατῖο, ἀρεγὲ ἀϊοιξαγ, (14 νεγο 1π Οὐ θηΐ! ρῥ]αρὰ 801 ρυϊπΊο 
φρραγεῖ, ᾿πάδ αἰοίδας τη Νγία (ΔιαΌϊα ατθα, τξ να]ε ὈΙοάογι8. ναὶ 
Ἰηάϊα, αἴ ἃ Ουτίο, ϑέγαθοπε, ἃζ Μεῖΐα {ταξαϊίαγ.) δἀποσίι5 ἤα- 
1ΠῈ: αἴψις πίῃς ἰδγέαῦ ΔιόνυσίΘ- ἀϊέξας. ὑπὸ Τῷ Διὸς χὺὴ Νύσης, 
ἃ Ζοῦυο, ου)5 ΠΙΙῸ5 ρεγπιδείαῦ, ὅς ΝΥ (4. δ᾽. εὐμποάζας. (εγίαγ. 
ἘΠηρσίξαν εἰ Βαοοῃι5. (1 ὃς. Ηεγομ]εθ., 41] εἴλπη 80] οἰὲ, 
νιή6 ἴῃ ναῦς 4 5.4.} οἠληῖα δῦ [πάϊς υχιε ὅς αἱέπιο Οτιθηξὰ 
νιζζογιῖς. ρεγαργαθ, πὶ 50115 οαγίις., Π0 ΟΥ̓ΕΠῚ ἐεγΓΑ ΠῚ εἰς- 
οὐπί, ἀεποίεξαγ. Ταπάδηη Πίς νηὶ (ὃ. δόσαν οεδην τπόξα- 
ὉΠ, οἵ 4411 Πταΐαπηξ } δαζξζοῦ ρει πδείαγ, φιοά 5015 οαἱοσ 
ΤῸ ἀνὰ ὃς 41 (τπόξας πγαδίαγεηέανῦ : Πποὰξ ποηγπε ΟΠγίάῖς Κ᾿ 
φιξογὶ 801 αν ΖΕ ΡΥρΕΠ5 οοἰεδαξαγ, τὶ ἔαρτα ποΐαίαπη, 4α δ: 481- 
ἀεπΊ Ηογοάοΐῃ5 ὃ αι νοὶ Διόνυσον ἱπξεγργεξαπέμῃ. 81:6 Απίο- 
ΠΠῚ5 1η ΕΡΙΡΓΑΠΊ. ᾿ 

Οργρῖ4 716 Βασοβηηι ὑοοαΐ, 
Οἤγτη “σγρεμς ρημέαῖ. ; 

Ουπῃ νεῖὸ Ν γαῖ, 411 ῃδία!!ς ΒδΟΟΠΙ ΙΟσε5 Παε αΐη),. 4111 ἴῃ Α τᾶ 
Ὁ᾽α, 411 ἴῃ Ἰππ]1 ἐϊδέπεγεηξ, 1ατὴ ἐχρησαπαπΊ. ΝΙΠΉΓΕΠΊ γεΐε- 
τεβ φυϊάαπι σγξοι [ΘηΠ|16 νἹἀεπίαν Αγαδιαπη, 4ὰ14 ἰΙοησα ἃ Ογαοῖα. 
ὦ Οπεηΐεθπη τεσθάϊέ, τη δχίγομηο Ογίεηΐα Πίαπι πΠΠδ; ααος ὃς 
Οντ!μ5 ᾿πγζατον 1. 1. ἀρ Ναδαΐμασοβ, Αὐγδθια» σεηΐεπη, Ἐπ ΠῚ 
ὃς Δυγογαπη {ξαζΞη5. 

᾿ Εὐτης ἡ “πγογάρι Ναδαβ α7π6 γοσηᾷ γϑοο[Πὲ. 
Ἡϊης Διόνυσον. πος εἰς ϑοΐδπη, 101 ᾿δέπηη παΠΠδ [Ἀθ.1411 {πηξ, ΤΕ 
ὃς Μιπτηογηηι5 1 ΟοΙοἢϊάς, πᾳ ΟΥἸΕηζΑ ΠΟΥ πα χιπηᾶ ΑΓΑΌΙΔς ΡαΓ5, 
8011ς5 ΟἸ16 ἰοσδί: ὟΣ 

Αἰήταο πόλιν, τόϑι δ΄ ὠκέθ- ἡδίοιο 
Ακῆνες χρυσέῳ κείατω ἐν ϑωλῴώμῳ,. 

“Ερεα πγύογα, τι υρίοοσῖς 8015 Ῥὺς 
Καάτῖ τη αηγθο ἡάσοηὲ οὗ, 

ΑἸΠ νοῦο, φυοά Τπάϊδιη ἴοηρε υἱέγα Διύδθίαι δὰ Οὐέμη1 Πέδιυ 45: 
ποίοσεγεηΐ, Βασοπηπι ἴῃ [πόϊὰ ογίαπη. ἰγαάπιπέ, δίπιδ 10]. εἴπ 
Νγίμῃη σοηταπηξ. Ἐςταπ ας οριπϊοπεπῃ τοίου [λιοΩγ ἤπ15, ΝΥ τ 
ἴλη φιάδῃι ἴῃ [πῆ Παΐπεης ν. 1159. Βασοῆπχη ἔφθη 1η Αιαδια 
εὐϊξμσι ἐγαάθηβ. ΑἸτὰ εξίαπι γαξίο ροίείς γε! οὰγ 4]Π]Ὸ1 ἴῃ Ατατο 
Βα, 1140} εἰδηγ ὙΠεὶβ, Βαοοπαμη εὐϊαπι εγηπέ; σαρά ((1]. Δη«΄ 
αμΠΠϊηλγι5 εἴθε τη Ατγαθια ΤΙ οηΥ δι ΒΑσοῆΙ ΟΌΪτι 5: ἢς Ηεγοάο- 
τις ἀ6 ΑὐΔΌΙδι15, Διόνυσον ὃ) ϑὸν μᾶνον χἡ τίωΣ Οὐραψίιων ὑγέον τῷ, 

ὅγο- 
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δνομζωσι "αὶ τὸν νδὲὲ Διόνυσον Οὐρρτάλτ᾽ τίω. ὃ Οὐρονίίω ᾿Αλιλάτ᾽ 

Βαοοίμη δῷ Τλγαηΐατ [005 Ε{}6 (60: ΘΕΉ ΕΣ, Βαοοῤιηγι Ὅθτυ 4Ρ- 

ῥείϊαηὲ τοὐγοΐαίι, ΟΥ̓ 4Ή]4Ή1 4111 602 “14. δ᾽ ᾿Ἢυὐ ποπτῖπε Οὐρᾷ- 

νέης [λ|πᾷ, εὐ γερίηα, τα ΠΟμΊΙηΘ Διονύσαᾳ 80] 1ητ6ΠΠρεπάϊις. εχ 

ἀοζϊοτγαπι ἰεηζεηίιδ. ΔΡ Ατλθίδιις αἀ Ῥμαπῖςεβ, αὖ ἢ15 δὰ ὙΠε- 

Ῥάπος. Ἰρίογωπι οοίοπος ἀεγιναίιβ νἹάεξαν Πι}}85 ἀεὶ ου]τι18, 4αΕΠῚ 

ταπὶ Οτοοῖα ΤΠοθδηΐ ργίηταγα Ἰπθαςεγεηΐ, ἤιηο ἘΠῚ ΤΠΕΌΙ5 ΩΔ4- 

ται Οτγάοὶ μοἱεηίφας ἔα θα]ατι [πηΐ. 

Ν. 941. Τῷ καὶ γειναμδμῳ] 5ῖς ἀς Αροΐπης ἴῃ εῖο παΐο Τἤεον. 

᾿Πζσα μϑὺ ἐπλήζη ΔῆλΘ᾽ ἐσειρεσίη., 
οΟὐδμὰς ἀμέροσίης. . 

᾿Ατοπηδξαπα δυΐθιη ἃς γέγαην οἀὐοτγαίαγι Π] ἴῃ ΑΓΔΌΪΑ ργΟγεΠΕμΠῚ 

ΒΔροθοΟ δοοερίαπμη γοίεγγα. ροίεγαῃζ, φιοά 8015 οαἱογεπλ εὰ ἀεπἠς- 

τδηΐ αὐ πιαϊυγοηΐαγ : σαΐη ἃς Ἰρίτι9 5015 γδά!|5 Πα Πξὰ5 {Ὡγαν 15 ἐχ 115 

ἐχρίγαῖ, τ ντάεγε εἰ «ριιὰ ῬΙ πάπα, 1. 12. ὦ. 19. ΑἸ ΕΕΔ1} 

ΔΟυηὐαητία, ὧς 60 γενί ο51. Βαροδο ἐγῖθα! ροζεῖξ, πιο ἰη τεγγᾷὲ 

ψισεν θὰ15 50115 οϑογα ῬΕΓΟΟΠΌΙ σεηίεμέας. Οαίεγα 4888 Πϊς Παδεη- 
ἃς «παῖς (ροηΐα. ἰσαζαγιθπ 5, 

“φυλῇ δὰ τεγγδπι τιραηάαδτη, ἂς ὅιο δάάϊι Ροεΐα, οἰχιπιπγοΐᾳ Ὀοπα 

᾿ 

Ταΐαβ {ἱΠῈ ἱπάϊςδης, ας ἐμπι δὰ οδάλγογιπι σοη τυ γα ΡΓΟΙΡΕΘ 

ἸηΓΙΠῊ (ο]εγεηξ, Βίης ἔοιτῖνε  Ἰπάεης 116, Ἐφίτα ἀῤβοίαεμΥ Αγαδία, 

αἰ ας Ἰηρνάξα σορπονβηῖς, 4.66 θοο ἀσοοβεπη} [ ρέτις τάε, ομηλ 

Φίω; οχ 90 ἐηζετῖς. ἀρδοαέ. Βοαίαηι 2|4γὰ ἔαοῖς ἐδανμεγμι ἐἐ:4η1 

Ζ γηογίθ ἰμχιγῖα, Ζμι6 αι τη εο  ἐχεΥάξ φεηζέαᾳ «ἀρεδοης μγεη 

“οβριξι. ἦν 

Ν, οἄ4. "Ορνιϑὲς δ΄ ἑτέρωθεν] ΕλθυΪατὴ νυ ]ραΐδῃι ἢϊς ἱπημ]ξ, 

πᾶ {εγε δίων οἰπηαι που ἘΠ} 80 αγίθιι5 ὁ ἀείεγειβ. αι! υίάδιτι ᾿η (8115 

3 ΑΥδθίδαν ἀεϊδίαιπι, τξ εοὸ πιάοϑβ ἐχίγμεγεηΐ, 1πάθ νεῦο Ρἰ απ Δ 15 

Πρϊτες αὐ Αταθῖθις ἀεομεῖ. Τὰ ῬΠΙηΙ15, ]. ς.0.12. (12) 4))10 ΜΉ 

τὸς οαβας ἐαῤμίο( πάγγαυῖε ἀπε: 7,11 45, ῬΥ1σορβὺε Ηεγοάοεις, φουῖ- 

ἦη 4μο Πεμ. 1. 1δϑν ῬΑΓΟΥ οάμ- 

δα ἱμυΐῖ γηρῆϑμς αγρου θη 716 ρον, Ἐχ [ΑΌαΪΑ 68 

αξ τοίξο ποίαε Ἐπίταϊμϊιι5. Ἰρπογαῆς νείεγεβ 1105 ὉΙ 

ΠΠΟΠαΠῚ παίοογοίαν, οαπ εχ Ζη{μἰς ἨΟΉ ῥραῤίεαεῖ:. (485 ὃζ 

(ΠΕ οροτγίεξ, ἈΠ ΖῸΙ δηϊπλ Πογηῖηρ5, ποῆ, ἅνῈ5 (οἷα, 

τηδὲ ρει 1) Ὁ ανῖδιις αἤϊογγι αβιγαγαηΐ.. Ἡεδταῖς αυϊάεμ 32 
- - 

ἀἰρηδη, εἰκ ηἰάϊβοατε τ: Τοτταίϊς μομίξη της ογέμπι 4160] ΟΡΙΠΑΕΙ 

{απέ, ὃς ἱπθο ἔαθυα οοσαθο. [π᾿ ΔΡΑΡΙὰ φυαϊάεπι. παίοι Οττοι ρἷα- 

τίηηὶ “αϊυμηῖ; ΡΠ Πὰς περδέ, 1η. ΖΕ ΙΠΙΟρΙᾶ (δὶ ὅς Οτηηανλοημ[6: 

γάρ γ66 1071) ἰϊλταιπηΐ Ριοίομλαιις ἃς ϑέΓ400) παίοϊ αβαγιηδηβ, Ἰηᾶς 

᾿γεῖο ἴῃ Αταϊῖας ρογίιπι (ΘΟΙ].πὰ ἀδίεετι. Ψεγαηι αΐ γάγατη ογηπιηῷ 

δρυὰ νεΐεγοβ ἔπ, δ660 αξ ἀπρίο αὐτὸ τερεηάεογείαγ, ἂΐ ἃ ΡΙΙηΙΟ 

ργοθαί ϑαϊπηαίιιδ ; ἴζὰ ποᾷίε πὰς Εν ἀεῃτς, ὃς ΠΟΌΪ5 Ργοτίας 15.- 

᾿ 
πούδίαν, 

ν ᾿ 

2,7) η14115. 

:.. 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΊΙ δ... 
πουδέι!, Ἐξ δαϊπηλα5 ἴπ 5011η. ραρ. 1305. ὃς 41Π| ἀοιϊ Πλξαμηξι 
Ναηι χαρά να]ρο ο7η4»1ο»μμ7) ὃς σαποία νοσδίιν, ὃ Ζείίδη ἰη(η]α 
δι 41Π|5 [π6 125 ἸοοΙ5. δἰ ἰδξΠΊ, ΟἸΠΠΑΠΊΟΤΩΊΣ γθέθγιπη ποΐαϑ πο Παδδξν, 
{εὰ 1ρίὰ νεΐεγιηι οαπα 68 νιάθες. ἘΠῚ εηΐπη σοττεχ ἱη ταν Εἰ Σου Ϊα 
φοηνο ξπ18, τς σαῇδηι γεΐεγεβ ἀδίσεθ1ΠῈ : οἰ ΠηαΠΊΟΠΊΙΠῚ ἀπξθμῆ, 
γείοιιΠ) ἰη {πο 15, ποη οογεῖς (οἷο, αῇεγεδαΐαν : ὙΠεορῃηναίδης 
εηϊπὶ ῥά δες νοσεῖ, ὈΙοίσογι 465 ῥαζ δία, (ὰϊ οἰππαπιοηταπι ἩΠῚ4 
ορίϊπλμπη εἰς {τάξι χαρά Πέ λεηγὸν τοῖς ῥα γοις χὴ λέϊον) (Οαϊδῆϊις 
ἀλωγέα9 Ἡενοάοξι5 χῴρφεα᾽ 4155 νορδβ. Ἱπᾶπεγὴ Ὀοείίοεσμη (4815 
εἰ πε πΊ νπΐσο οἰἠπαπιοπη ποσήϊῆς Ποαάΐα ἀρρε ].πὲ} ποΐαγθ ποη 
ῬΟΠῈηΐ, οἰπὶ γάμος, οἱγσπίάς, Δα Ὲ [ἰγομίος Πρηϊβοεηξ : ὃς χαρᾷ 
ἴΔΌΡΙ {ΠΓΟᾺ]Π15 οἰ ΠΠαΠΠΟΓΩ.ΠῚ Δ Ὁ ογαΓ: [Ο]εγεέ, σοπίβδέ ἰρίππη οἰῃ- 
ῬΔΓΏΟΠῚΙ [π᾿ {ΌΓΟΙΠ15 ΔῆουΤΊ (ΟΠέμπη. ῬΗΠΙα5. οἰίδιηι ἰάθη ἱηπυϊέ, 
ἄτι ἐδ ολῆα ἰοφιεης ἤσο μαδοέ, Οογέζοορῃ αϑίγο 4: 7218 ΘΧΙΏΔΏΣΥΣ, 
ΘΟΉΕΥΖ αΓΖΉ6 171 ΟἹΠΏ 47,0, ῬΥΘέζμηι οἰ. 1181 Οἰπηδγπη οογξίσομα 
ΠΑΠΕΠΊ ΠΟΠ ΠΗΠΠῸ τηΐταῦ σαῆσ, ᾿πάιοβευγ. 

Υ. 945. Φόλλω φέροντες ἀκηρασίων κιγαριώμων] Νογίεπ κιψά- 
βιώμοον» {ξ1 κεγγάμωμον, δὲ αὖ Ἠεδγαῖοο 11 210 ἡρριαρβον, χαοά 
(λπῖ. 4. ὅς 4[1811η (λουῖ5 Ποῦ ποὺ ἰρίαπη Πρηϊῆςαέ. Ογβοῖς δὰ- 
ἕξη κενγόιω μον ἀϊέξαιτι γοος σοιηροῆία, φιλῇ χένναμον ἐἰμώμογο 
σεηίες 54] πηαίτι5. (Οοά ΠῚ τέα {δ Παϊοδέ, οριἐπείοῃ εὐκηρᾳσίων ἃ 
ὈιογΠο Πϊο αὐ άἀϊειπη. νἹἀογῖ ροῆτε, τ ἘΞΥγποϊορίαπη ἐταπ ἱπδηι]- 
ἀγεί, Ἰάθηι εηϊπὶ να θέ οἰκηφοίσιον δὲ ἄμωμον, βησογηηι (011: ὃς. Ἠογὲ 
ἀ μίξον ΔΈΉη.. ᾿Ακηρόΐσιον ἀδάποϊξιι, νΕ] 4Ὁ α ῥγίο. ὃς κὴρ (χὰ 
ΠΟΠ ἘΔΠΓΠΠῚ ἔσεπν ΠρηϊΠοαέ, νεγπη. ὃς νἱε1πῈ φαοάν!5 αἰο᾽ 411- 
αυ] σογγαρεοηϊ οδποχίαπη γεδάϊειν) τε ναῖθαέ φμοά α᾽ ονημὲ ἱξὶο 
ξ5 σογγηβεϊορηῖς ἰαδδ 1νη»ΉΏ1716 εξ, νεὶ αὖ ὦ ῥγῖν. ὃζ κηρὲς σογά, τ 
ῬΓΟΡΓΙΘ σοηρτιδέ ΠΊΕ] ρατο, χαρά πἰ 1} οεῦα φάη χέαπη Παδεέ, ἴη- 
4ε νεῖὸ δὰ τα ἐγαπβίθγταγ : ὃς οἰππατποπηο ερἢοέοη μος φἀάϊειις 
ἘΠῚ ΠΠΘΕΓΕΠῪ ΟἰπηδΠἸοπη:ΠΊ Ἱπίο! ΠρῚ ἰδώξοῦ σορποίοαξ, Οξωημδρμο- 
γμ1771 ἘΏΪΠῚ (ἔγγ 406 ξϑ᾽ ἐθημ [Πηιῖς ἰφηγὲ {μγομἹς φαἀμίεον αν (ΟἹ ΣδΝ ; 
(ογδιῈ ῬΙηΙα5, Ταγα ἕαπηθη ἀπ δέξατ! ροίθίς 4η κιγναίμιωμον σοην- 
Ῥοῃίᾳ Πέ ἀἰζϊῖο, πὰπι ποπηθη κένγαοον ἀρ νάοος γᾶγο δοσαῦα 
τῖξ (αῖθιις ἐοτέδηξ νοσαίεπι Ἰοηραπι Ἵ ΡῸΡ ὦ ῬΟΙΙ5 ΖυΔΠῚ Ῥοΐ Φ 
τοδάσγα ρίδοιξ, τεγηαϊπαϊίοης ροίξε αὐάτέα Πηστῖς Ργορσγῖθ σοῆγδ- 
ϊεηές ) ὃς ἀρυἃ Γι λέϊπο5. οἰππα τ ῃ} ὃς οἰ ΠΠΑΠΊΟΙΠΠΠῚ [ληαιαΠ 
ἵγποηγηια πλέγὰ αἱαρραπέηγ, ϑοᾷ γοῖδῃγ ποιηίηϊβ οὔἹρίηθη Ὀϊ- 
ΟὨΥ ΠΠΠὶ [λέ α!8 νοι πτη!ς εἰς εὐτησαθ ἃ αγαοο ποιηΐπδ ὧ 
βίος ἴλτη ἄμωμον ΠευΌΔΠῚ χααῖι κιγγαίμμωμον ἀδάποϊ αὐ διεγαξιιπη, 
ἈΓΓΙΠΊΩ.Ε ἢϊο σοπέμηάετο; χυοὰ ὃς αὖ Ἠείγομίο ἢεγὶ ἃ 81Ππ|4- 
ἢο ποίην, ἀϊπῈ χιγγομωνον πόαν ὀυωδεςοίτζω, ῥονδϑάνι [μαοὴς 
Πρεὶ οάογῖς ἱπεοτρτξίδέαγ, Ἐο]Ὰ αιάδην οἰππατποπαΐ ΠΕ] ἴῃ υἷα 
αογαηΐξ : οὔτ Ἰριξαγ [Ὁ]14 Οἱ πα ΠΟΤῚ αὖ ανίδις ἴῃ Δυδδίαπν ἀδ5 
[λα ἢϊς ἐγαάλέ φπόξον, φποὰ Ηογοάσέμς ἐδ (Ὡγους αϑανισιαί, εαπε 
ΟγοΠ1ΠῈ γΟΙΠ ΠΠ1116 οἷ ὩΠΊΟΠΊΙ ἴο α,. πηριδηξῖς {πανθο θηξιθι15, 
ΠΟΘΙ (ΟΕ α, εχ ἐπχος ΔΗΠῸ σθ)ας Τπτοθίος οἰπαπτοπταπι νοσᾶς- 
ΣΌΠΣ, 

Υ. οἀό, 
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Υ.. οδό. γεξεΐσδω)} ΜΊάς τη νενί. 703. 
Ψ. 947. "Ἐιοσῷ 6] ΝΊάε ἴῃ γενί. 573. Βάζοῇο δυξεπι, τὲ νη 

αὐτου, ταπι ὃς ΠΠΠΑγϊξαΐεπν τθιμξ γον. 949. απιρρε απας νὶπο 
οἷο ἐχοϊζατὶ (ο]οηΐ :; ὅς ἴδίεπη ΠΟ 6}118 Πα ΙΕ πΊ ὅς σοίτιπη ἀείςτι- 

ἰξ, φιλ115 ραγεῖπι Βαςομαητθι15. ραγάπη ἐδ γΠ5 σοηνεηϊΈ. Βδρο πδη- 
ς αυϊάσηγ Πεάετα (Ὲ οογοηδῆϊς, ὅὃ( (ἢγτίος, πος εξ Παίζας, ῃβάεγα 

(υἐ Βδοοῦο ἔροι8) Ἰηνο ξα5 δείζαῆς νυρο ποΐππ). ϑιάοηϊας ΑΡροΪ- 

1η. Ολγηη. 5. . 
----γοίαὲ ἐπεροα ἐῤγυ[μ91 

! Βαἤατῖς, ξ5 γηφομς Εγγεέργας πονυϊάϊς βογγοέ. 
ΟὟ. οΔ8. ᾿Ακρφχώλιξ) Ἐπίζαίῃιο εἰκροχάλιξ. εἰ ἄκρως χέχα- 

λασμῆθθ-» [ἀνηγηιὲ γϑίαχαιης, γε ρα δυποορεη Π461 ἀἰχρατοχό- 

λιξ, Ῥογ γοίχάις, ὃ τῷ ὠκρότῳ χριαϑεὶς “Ὁ φρονῶν. 5εά 
οὕ νοςεπὶ χώλιξ υἱημη) ΠρΠιΠολγ (σΓΑΠΠΠΊΔΕΙΟΙ (αἰ τοηίαγ, ἱπάδ 

ἀκοφχώλιξ οἴοῖ ροηδ νἱήείαν μὲ ρογρολάὲ ογηρι τηῤμηάσπς σά 
βιωρηριμηι Ἡ{71|6 ροσμίε ῬηΑΥΡΊΜΘΉ. 

Ψ. οστ. Οὔρεα ὶ χρυσῷ] Αυιγαπα ἴπ ΑΓΆΡΙΑ δὲ ἃ ἕεγγ εῇοά!, ὃς 
δυπηίπα ε͵ι5 γαπηεηΐα ἀείειγο γείεγε Ατίεπη!άογι8 φριὰ ϑέγαθοηεπῚΊ, 

1:0. 16. φῃὶ ὃς ἀε Αὐιγεα Αγαριπη, δα αογιπα ργδοῖριις ὃς εῦ- 

τασογιπη, {Ὡρο!εἘ116,, ὃς οδῖοτ5 ΟἸν! 115 Πγγα τείογέ, ἰὴ νἹχ ογε- 

ἀἸ0114. ϑαδαοττπι εἴα τερίοπεπι πη (δήζιηι {ΠΏΓΙ5, γογι ΠῚ 

ὃς δυτὶ ἐεγασθπη εξ, πο πιοῦο ῬΗηΐτι5 (41 ἐογαπιὶ ΒοπΔ ἢς δηὰ- 

ταεγαΐ, 1. 6. ς. 28. ϑάθαος 1 {Πγη105 [»]υαΥγ μην ΓΟΥΕΣ Σ 46 οαοΥ71- 

Ὥτγα, σεγὶ γηθεα Ἵς, πρυουμι Υὴσηῖς, γ6ΠΠ 5 ΘΟ γάη6 ῥγοΌΦΉΓΗ}) 
γεγαπι ὃς ἔροτα ΠἸεγδ τπάϊοδηξ, αἱ ΕἰαΙδ5 οαρ. 6ο. νετί. ὅ. 

ποταμοί 4] [4 τείετέ Αγξεπηάογιβ ἀρυὰ δίγαθοπεπΊ, ἐν 55 πος 
παμίαις, ΤΉ ἰοοῖς βπριίπέδης Ἰγυῖσηῖς, αυΔ114. ταμ]τλ 40 1110 ἀείοτι- 
Ὀυπίαν, {ππ|5, τλγγυτῆδηη, 8. ἀγοηγαΐα Πδίοι. 

ἊΝ. 954. ΑΛ ἤτοι φοῶτοι (δὲὴ] Οὐλπηυδι ἃ 5γγῖα (ΠΡ χὰ 
ΔΌΪ2 Ῥείχδϑο ραγίετι οοπηργεῃθης!ε) δὰ Αγαθῖδηλ ΒΈΠΟΕΠΩ, εἴ οἵἵ- 

οἱ ἘΠΑπα σοπεριιδηι, τοχ ἐγδηπεγῖξ, ΠΌΠΑ ΠΑ Ια Ασαθιδς ἀείεγέας 

τηθπθοηε : ἢἰς ἕάπηεη, Οδὶ δὰ ρεηξίπι επυπηογλ ΙΟποπη φοςθ ταν, 

Ατὰῦιας Ῥείγαα ὃς ἀείεγίας εἴδπι ροριϊος οομηπλεπηογαΐί, Νδθα- 

ἴσος, ΟΠαϊδῆος, ὅς Αρύζος, ὅζ. Αγδθϊα ἸπιτΠ ἃ τηθηΐε [10ὃ4- 

Ϊ τὸ ἔβοϊέ, ρύορε {ιεῃι ϑυγἴ85 σοπέεγηχίπα εἰς Αὐδδια ἀοίεγία» τπίεν 

ζρίδπι ὅζ Αγδδίδημ Εε σθηη Ἰητου]ς ἘΔ. 
Ι ορ χλιτοὶ Διξάνοιο] Ὕ ᾽ Ῥγτοὸ πίεγᾳ Ὠΐο Δυτροπάτιπη εἴ, τυ 

᾿ τητοι ραν ΝΑθδίμοοοβ αἱέγα ΓΙ θδημπ δὰ Δυξβγαῆ)χ παδιΐατε, ποησ- 

Γ 21} εείαπι Οτγέιπι νου νεγρθηίο8. 
 Ψ. ὁς-. Ναξαπῶοι] ΗἸ ἃ Νεύατοεῤ Ἱ{πλ6]15 Β]1ο, ἀθ πὸ γιάε 

 (ερεἤολρ. 25. ΟΥΙΡΊΠΟΙΠ. ΓΑ ΧΈΓηξ, αἱ ἃ Κεάγ (οάγαὶ, 405 ἢϊ5 

ψίαηος {ζαΐαϊξ ΡΙητας ; ὃς ἱρίᾳ Νιαδαίμδογαπι γερίο ΝΝεύαίοεῤ ἀϊ- 

εὗδον Τα οᾶρ. όὅορ. Ἐος αυϊδεπι ἴπ Αγαρίᾳ Ῥοίγδα, ηπᾶς δηυϊ 
ΟΠ Αγαθῖοο νἱοίπα, ρἰεγίχας ἀδεσυηξ, πδπὴ ᾿ρίλπα Ῥεῖγαπη Ναδαίῃσο-: 

ΠῚ τιμὴ ὑτϑετη νοοδηΐ ϑιγαῦο,]. 16. ὃς ῬΙηϊα5, 0. 6, ὉΔρ. 28. ροία- 

εἴγε ζὰπΊεῃ ξογιπη (εγ ΠΩ: ἃ Ῥοΐγα ΡΓΟρίις5 [1Όαπιιπὶ ἐχίθηά!, απο 

᾿ Βις ἴπημεῖε υἱθείως ὈϊοηΥ ἤι15, δῷ ΠΙπηοϑ [οἱ], γεν ας ἀλυόψυτεΣ 
πτυ τ- } ΑὐδΌιῶσ 
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Ὁ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΓ 5, 
Αταῖδ Ῥείγλρδο (εγηπος, ἃ Γἰδαηο ποη ἴοηρο αἰ ΠΠος; Ἐος ἐϊνί- 
ἴεβἢϊο νοσᾶξ διιόξον, γερεζξα [01]. ὈΠΑΘΙαΠογιπὶ δὲ Αρυδογηη,. 
4105 ΡΓΟΧΙΠΊΘ Πηετηοῦδέ, αἱ ΑΥΔΡ ΙΔ ἀοίεγέαπη ᾿πσοϊ πογιηΐ, ΟἸΠῚ. 
(έις5 ὁ] ὥς ξερΈΠ15 Βιογιε Ῥοίγαα, συλαὶ ΝΙαδαΐῃ σι τεηπορπηΐ,, 
Ψεγαπέδπηεη ὅς ρίαν Ῥεΐγαδγη ἔα Πείδγξα πο ΐμθ ἙξΟΠΊΡΓ ἢ θηάΕ 
Ἐτατο Πεπεβ ἀρτιά δεγθοηςπΊ, αἱ Αγ δίδμη πη νογία τη ἰῇ ἀμ185 Ῥᾶγ-, 
165. αν] ; «ιροσείρκτιον χἡ ἐφήμιζω)ν» δορεοηεγλομαίονλι. δῦ ἀρ(δγε: 
ἐάηι, αλλ ἴξηπεγα Ναθαίηϑοι, ΟΠδυ]οΐξι, ὃς Αρταῖ: ὃς Εὐσιωί, 
ἐμοναν» Εδἑέσογι, ἀλη Ἰδηπεγα (ρέδοξεῦ σαοίάληγ δ ϑοεηϊεῖ5 Ραῆπτπα 
ΡῈ ἰοοα Ἱποιιίξα ναραητθι5.}) ααδέαοῦ Ὀγδοίρηα σοπίδς, Ιῃ Δι- 
{ἘΓΑΪῚ ΕἸ 5 Ῥατέβ φάνογπις ΖΕ ΚΠΙορίάπι Πίαρ, Μίηβεῖ, ϑαθαὶ, Ομφίαθα-. 
η65, ὅς ΟΠδέγοπιοῦξας : δίᾳιιθ ἢπ]85 φαϊάεπ νείτρ 5 ἴῃ σοπεθις 
ἘΠΕ ΠΠ ΕΓΔ 615 ΤΠ Οηγ ΠΕ15 ἢϊς ἸηΠπ|| δεά πὲ Αταδια ΒΕ οὶς ἀείεγία 
τηεπηογαξ ῬΙΟΪεΠΊδ 15, 1 τη Ατδδῖα Ὀείδγέα Ἐγαέο πῃ] γοσαΐα αιδος 
λπη [Ε]]οἷᾳ Ιοσα ἔμ πΙ81 ργομίθεί. Ῥεσοσῖς χιυίάετα ἴῃ Ναθα- 
ἔζησα τορίοης αϑυηάδηξια αἵ αὐ αόζοτε ποξαζι, 1ξὰ ἱπηυήζαν ΕἸδ185 
όο. 7. , ὺ 

Ν. οςό. "ΑΓ Φ Χαύλασιοί ὅ καὶ ̓Αχέες] Ηα δια δεηΐες ΑΥΔΌΙδ 
αείενέα: ραγέειτι τοηπογιηξ, αὐ ἐκ Ετγδϊοιξῆθηθ τηοάο ἱπαἰοανίτηης, 
[ιοηγ ας νοῦ Ῥοεξίίορ πηογὸ (ογταϊ Π ἰοηος. ἃς ΠΠἔογας Πααίατη Ὠ7Ὲ1-ὶ ἰαίξ ν]ἀδέων ς 40] εηΐπι Πίς Χαζλαΐσοι χ) ̓ Αγρξες, ἘγΑΙΟΠΗΘηὶ ἃς 
8ΠΠ|5 Χαυλοταῖο!, γοςΕ πηρίγο ΠυΪπίτηδ ἰάοπθα, χἡ ̓ Αγραῖοι ΠΟΠΊΪΠαΠ- 
ἔπγ, Ορδη οἑαΣ [ει ΟἸδα]λίαί ἰοῦγα Οραφολίας (οὐ ΕἸσυΐία ἸῺ (ὦ 
ΟΥἹ5 ΠΈεγ 5 ἀϊόζας ἰποοίας πποεπε; (ἃ σῤαυΐίαρ ΗΠ Οὐ, περοΐδ 
Οβαηι, ἀε χὰο (θη 1ο. οἂρ. 7. ἀδποπηπαία) ΠΙΘΓΑΠῚ ΥΕΓῸ ὑάη,, 
ΠΑ ΡΕΙ Ὁ 411 γοα!άογιπε, ΠΙΟΠΥ ἤτι5 ρογ β ἐχργείπε, (αἵ ἴῃ πο- 
ὕγπῸ αυτά, χαρά (ταοὶ Δαβὶδὶ (οείθαηέ, ὃς ΔΠ|ς δι.) φιοά Ῥῖο- 
ὕ4811ε εἷξ (σγῶςος γείογεβ ἱπίϊαν Ὁ σοπίοῃαηξίς εημπέϊας, πξ ἢ τας 
ΟἿδε ᾿ρῇμι5 Ἱπ60}15 Βοαΐε ἤριὶ (Ο]δξ. ..4σγιδὶ 1Ἰἀοπη οῇδ γἱβεπέων ἐς 
“ραγεηὶ ἰδ ΤΑ αγΘΉ2 ἴῃ ϑέοῖο Οοάϊοε ποπηϊπαηΐαγ το: 
ΕΠΙΠῚ αὐ {|Ῥ;αθίο ΠΟ Ἡάραῦ οὐ μη] πγαχίπγατα Αταία Πδίδεία ἃς 
Ῥαέγαδξ ραγίεηι τεηπεγοηΐ, αὶ Οραυΐίαρ Βαθγίοηία ῬΓορίηαα σά 
“ἜρΡε: σοηἤηῖα, (θη. 25. 18. π ΣΕΊΩΝ 

οἷς ἔπι γοῦα Χαγραμὶς ἐνγαίει] ΑΔ Ατδδίατι ἘῸ ΙσοπῚ᾿ [81 οςδ- 
ἀἸξαγ : Πορο δαξούη᾽ νοιθα ἴξὰ ἀσοϊρίοπάα, πὲ ΠΠμὰ ΥΙΡΊΙΠ, ΐ 

Ργοχίρηις ῥηῖο, ἰοησο (64 Ῥγοχήριης Τρ ογυαίίο: Ὁ Ὁ ὃ 
Ὦσος ΘΠΪΠῚ βΈης,. ΟἸΠῚ ΓΕ 6015 {ΡῈ]5 αι νεγί φς 9. ποιηιπδηΐα, 
πὸ ἔσατα πρὸς νύτον, τε! ς ἘγαοΠεπο Δρυα δίγαθομθπ, δ Χ γΘη145 
“4 (νιογτζοηη γαύτα Ἐρίϊοὶς ῥαγέος ἰδασεγαηξ, ας πηαχιπηα ΑΥᾶπ 
δ155 ἘΕΙΙΟΙς ραγϑ ἱπέου “βεπέοῃγ ἤδης ὃς 1145 τΠ040 πηεηηογαξάβ ἱπέεν- ἢ 
ῬοΠέ Πιοιῖς, αποά δ΄ Ῥεοϊεπηχὶ ἀείονριίομο δεαμη οοηΐζαί; ϑοὶ 
ἸΡΠΟΌΙΙΟ5 ἔχεγο γε !ααα Αταδίσ, αυδγην!5 Εοίτοῖς νοσδίδο, σεηΐ ἃ, (φιδηα 1 4Π| πυπιογοίας αΠῸ ὍΙΟΩΥ Πι15 ἢίς ᾿πάϊοεξ γένῃ οόϊ.)} Μαᾶ- ἢ 
ΒΠΔΠῚ ΑἸΠ ΘΠ 6}115 ραΓέΘ ΠῚ ἐδημθγ δοθηλέι, ἢς ἀἰΟτΙ χαρά τη ἴδῃς 
ΤΟΙΣ γομια εὐ κῶς νἱνεγεηξ 5 40} 5.42.466212 ροιἔδα ΔΡΡΕΙἰατ!, ἐείἴο Απ1- 
ΤΏΙΔΠΟ, Ὁ. 23. Ποη ἃ ὅ.4γ4 ἢσ νοοδῇ, (φαρῇ ἃ Πδόγα, πο {δυν, 
ἴξ ογτέος Ἰαζξεηξ, ὑξ χυ θαι ΡΓΟάΙ4εΓο) (βα ἃ δϑαγαίς, χαοά Αταδίδα 

τ αρμη3. 



ΦΠ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ 5. 
Φ4ΠΉ1 ὃς ληςρικὸν ποΐαί, υἱἵ ἃ ΕΌΠΕγΟ ὅς 211|5 ἀοζξθις οδίδγναξιιπη, 
ἴπ φυογιπη τερίοης Μδάϊλπη ἃ Ῥίο!οπησο {ταταϊταν, αι: ἃς οἰϊη 
ΜΜλαϊδηϊξαγιιπλ σαριξ (18 νἹάεταν, ὃς Ποάϊογπα Μεάϊπα εἴς, ὑδὶ 
ΜΜδῃοπλεί5 (Ἐρα]οτιπη νἱπταγ. (Οπδίιιον γεγο ρεηΐες Πἰς πιοτηογαΐα 
ἔμαγε, τύγγτα, ΔΙ ΠΙ]π6 οὐογαγηδηξίς ρει 1ρί85 παίοε ΠΕ θυ} οοἰοθοῖ- 
ΤΙΠΊας ἔπεα ς ἃ αυΐδιι8 ΟΠδίγαγηϊέλ: αι Π46π|, εχ ϑιγαθοηῖς (δηίθητία 
διιόζον!5 ποίττι ππείῃοάο σοηριῃςηΐθ, ργορίας Αγαδίαπη ἀείδγίαπη 
ΡΟΠΕΙ Πιεγε αιιδηη γα τ ἔγε5 σεηΐεβ, ΠΙΑΠΊγ 5 ὃς ἰρῇ ἰοηρε ἀἸΠΠεὶ 
πεγηί. ϑε6 ἀἐ Πίῃ ΠανιΠγ ραητμη, τξ ὃ, ποπηπδιι5, πΊοΧχ ἀρε- 
τα. Νοίληάιιπι Ἰηΐογ!π νοσοτη ὀνγαξει ραϊηνε ἢϊς. αἱαγραγὶ ρτὸ 
Ἵ)οοἰἸἐΉγ : απο αΔη1ν]5 54! ΠΑ Π115 ποθὴ ἔεγαξ, φαΐ Ιοσθηάιπη οοπίοξ 
Χα]εσμὶς ἠδὲ Μεχομ, θυ Οἴδηὶ αὐόϊουϊξαίε ἔτοειις, φαὶ Ιοοαπα ἢς νεγεῖζ, 
Ν Οραεγαηι:ς σέο ἸΜάσ,6 σομεγα [ἡπὲ ΡοΥ ἀἸς σΊΜΟΥ ; 
ἨῈ114 λήθη δοθῆ τ45 σορὶξ τεσορέαπη δ ]οπεπὶ (οΠοἰΐαγε, ΟἸΠῚ 
Ρδῆϊνε, εοάδθηι ρίδης πιούο, νόος ΠΙΏΡΙΙοο γαΐω υἱἱλΐῃν ΗΟΠΊΟΓΙΙ5 
(τιεπὶ 1ῃη! Αγ] (οἱεῖ διιέζον) ΠΙφά, β'. 
ε Νήσων αἱ ναΐασι πέρίω ὥλΘ», 
᾿ Τη[μἰάγηρι χη δαὐι ΑΜ ΗΥ Μἰ ΥΩ τιαγξ." 
Γ ῃοξαπη ΠΕ ῬΙΟΠΥ ΠῚ 1ηΐζογργεΐεβ ΠΟῚ ῥαισα 46 πο ᾿ηξεγίεγοιε, 
 Υ 959. Μινναῖοί ξ, Ξάξαι ζ. χἡ ἀχίγυοι Κλεταξίωοὶ] Ν ατῖς 
ΔΡυ νδυ]ο5 ἰου!ρίογεβ σοποϊρίπηζαν Παρυΐτη ρεπίίαπη ποηηπα : Πα 
ΕηϊπῚ ἢϊς Μωνγαχοι, αιυϊδιυίάαπη Μεναῖοι 4 Πὶς Ξαζαμ, 4}1ς 
Σαζαῖοι᾿ 41 ἢϊς Κλεταξίωοὶ, 4115 Καπαζαννοὶ, ΚιπίἝαινοὶ ὃς 
Καταζανέις νοςαηίῃν : ὃἃζ ἰογίαίε ἢ Κατει(μμοὶ (οτθεπά ῃπ|, 
Οὐπὶ Κατοα(αγέϊς ΑὉ Ἐταζοίεηε πππουροπίαῦ., παομη ἴῃς ἢϊξ 
᾿Θοπέδιι5 ἐπιπηογδηῖ5 ὈΙΟΩΥ Ππ5 ἱπηαΐατ. (πος εἴαπι ΟἢΑ- 
υδη1ξλ5 νοσαγὶ ᾿ΠηῈ1 ῬΙοην Ππ15, ἀτ1Π} τεσίο ΤἸρίᾳ Χαραμὶς αὉ 60 
ΠυΠοπρδίαν, 1115 Χασοιῇ Ὁ ὃς Χα]ραμῶ ἢ ὃς Χαήρᾳμω Ὁ ποιλῖ- 
τδηΐιγ. Ὀὲ Πέμ γεγο Παγιτη ρεπίϊαμη Ιοηρο πγα)ι5 ἀμ 1 1Π1, οὐΠῚ 
Οτζοῖς ὃς Ἀοηηδηῖ8 ραγιπηλ σορηϊία Πιεγίηξ Πα τερίομεβ, τξ δχ 
δίγαθοης ὅς 4115 σοηίϊα. Ρ]Πηΐπ5 φιμάδτη ΠΡῚ ὃς 4[π|5 ρα ρηδηξια 
ἀξ Αὐδθισάγαι σεηζτίαπγ Πέι (ουϊς, ϑο]ητ5 ὠτοπεύτοι ταν ΠΟΩᾺ8 
ὉΠΊΠΙΠΊ εὰ ἀδ τὰ (δηΐεθηϊα5 σοποι! γὸ ρο ἤδ116 εἰϊ ; τεπίλδι Πα 5 
λιηεη. ΟΥὐζοογιπὶ (εοργρβογιπη. Ορ᾿ Πίομεβ, 401 Γι 2{Ἰπἰ5 σὰ ΟΧ 
Ῥαγίε (λῃίογεβ Ἔχτίεγε, σαπ ἀπόζογίς ποίἐγι (δηξεηξῖα, ιδηΐζιπι 
ΠεγΙ ροίείξ, σοποογάες γτοάάεγθ. Ἐταζοίζποηοβ (6χ απὸ φυόζοῦ πο- 
ἴτεγ ρίεγαχις (πὰ Ἔχοεγρεγε (οἰ θε ) ̓Μέγμφος, (είτε δίγαθοπο, 2, 47.4- 
δα ράγίο ἤφεμῖε κά βμδγμι γηάγθ ἤεα. ροΐ βοὸς ϑαίιος, 46- 
246 Οχεαϑαηθη(ος κα ἔπμοος ἀγαὐὶνΐ βηης, πἰείριος υεγο αὦ ΟΥ- 
᾿δηξογι Οὐ αἰγαηηοίέαε, [τὰ αὖὸ Οὐτοϊάφηΐξε δα Οτδπέειπη σϑηΐθ5 [45 
ἘΠΕΊ ΕΓΑ ΠΟ ρεγρεγε νἹἀθέμγ, παπὶ ΜΙΠΞῚ ὃς Βα 21 ΟΧ ἢ15 ΠηΑΧΊΩΘ 
δ Οροἰάἀεηίει νογρπηΐ, εχ ΡιοϊεΊδ] ὃς Δογσπ (δηξοηξα, ϑεᾷ 
6 Πεῦὶ ροΐείς αὐ Μιηδι, ὃς ροίς πος δα δαὶ, δὰ ογαπ Μανῖ5 Ἀὰ- 
τι Πίϊ ἤπέ, ὃς ἰλιποη Οδέαδηςηίεβ δα 1ρίᾳ8 ἔλισο5. ΑΥΑΌϊοὶ Ππὰ8 
ῬΟΠΕ ἢπί, δὶ Βα ΌΥ1 πιαγῖ5. Ἰη!απὶ ΕἹὉ, ἢ ἐο πομγίης ποῇ ΠΠῚ 
Ὁὐσεδηι9 Μενίδδημ5 ἡ Πρεπάπς πε, σπδηγ [ΟΠ ΕῸ Ὠοιηπε ΠΟ- 
ἄλγε (οἷοί Ῥιοηγῆμβ ὃ ὙἹήορι ροῦης Ετγαΐοξζηεηςς. Ὠοιηῖπα ΒΌΌΩΙ 

5 ; Ὠ)Η115 

μὲ 
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τλτῖς ἡ Οσεδηπηι ἐπέ Αταδϊδίη Αἰ πϑηΐξο, νει τ Ὡς Πηϊπῆ 
Αγδδίσιτη οοιργεμεπάεγα, Ἰαχία απο ΜΙΠδρογατι ὥς ΘΑ ρουαμῆ, 
ἔξάἀε5. ΑΕ ἃ ὈίοηγΠο σοτία ποη ἢξ ; φιιπαμΆπ) θηΐπΊ ΗΟ 
Μίηαος, ϑαῦζοβ, ὃς Ολίδδεηος δὲ Αὐδθῖο ἰδίας Μαγε ἘΌΡΡΌΠ 
(ρεόζλης {πλέπαξ, 1ρίε ἑλπηεη Μᾶτε Ἀπδγιπη, ἃ Μογάῖα Αὐδθὶα 
ΑἸ Ιπεης, ἃ ἤπιῖ ΑγΆΌΙΟΟ. ΟὐοΙ ἀεΠΕΔ]1 εἼιι5 ἐεγπηΐπο, αἀμβιηρσυε γεν 
930, ὅς 931. υξ σλεῦφον ᾿Ερυϑραίης ϑαλάοσης ποπ βτίάξο Πδ 
[ππτεπάππι νἀ εδέμην ἐδ τρία ἈΠΌΓΙ ΠΊαΓΙς οὐ, {64 Ιαχίτς ἀθ ὉΪοσῖα 
οἵα ΑΙΆΡΙ8ς ραγίε, χα Μίατε ἈΌΡττη1 ἐρεύξαξ, πθο Ιοησα δ εο 
τοπηοίᾳ εἴτ, σππ. 4Ὁ Οὐεαπο 1Π|π0 Ιοηρε ἀπξεΐ τηαρηα Αγαθιδ ΒεΙ5 
οἵ5 ρᾷγ5 ἃ Θ΄ θηΕ5 ὃς 411|5 σΈ ΠΕ θι15 οὐσαραΐα, δἔηιιο ΔΙ] φηΐο δείδηη 
Ἰοησίις αὖ Οὐεαπο 1Π|ο ΟΠαέγατηϊέαβ, ργοριίι5 Ῥογῆσιπη Ππαηγ, {ξλα 
{παΐ Ὀιοηγἤι8. ἘΠΕ νειὸ σοηίτεξ αιιδ εχ Πΐ5 ρεηξίθις Οροδηὶ Βπ- 
ὃγι φοςοίας Πηΐ, σηδηξο ψειῸ 1πΐεγνα]ο γα !αιι86 ἀΗ οπέ, φυξτεης 
ἥπιπὶ Ὁ Παρεπ 8 Πέ Οὐεδη1 ἤπὶ5 ὃς Αγδθίοὶ ἤπιις ργιποίρίαπης 
ΝΥΙΠπγαπι ἘδῚ ἴδιες {ππέ {εἰὶ φηριτ125 τηαχ! Πη8 : 1 Ματοίαπις 
Ἠεγδοϊεοΐα, Μετο τοὶ φενοὶ Τῷ ̓ Αραξίε κόλσε ἐκ δέχεῦ ἡ ἐρυϑρὰ ϑυί- 
λαισο, Ῥα Αγαὐτοῖ βππς ἔχποος ὀχοίρίε Βηθγηῖη γπάγε. Αἴάαθδ 
1111 φα!άεπη Οὐοδηϊ ραγεῖ ἃ ἔλιοῖθι15 [{π|5 δὰ ϑγαργιπη ργοπιοηΐογῖς- 
ὑτη ἈΠΒΗῚ τηαγὶς Ποπηίεη ργορυαπη ἔλοϊε Ῥιοϊεπηδιι8, 1, δ. ς. 7. 
ΟΟὐὐοὰ υἱέγα ϑγαρτιπη εἰς ποη Βυδγιη πιατθ, (δ πηαγ ἃ Ῥεγῆςο 
Ππὰ οι νοσαῖ. Ατδθίοὶ ἤπια ἔλποεβ, ἤπαπι ἰρίππι αν Οοθληο 
ΟΠ Τεγηγπαηΐεβ, πιηξ Ἰαχέα Ὀίγθη ΤΙοριοαγίοα ργοτηοηΐονυ. ΒΠΠ. 
10. 6. οἂρ. 29. οἂϊ φἀνετίᾳ εἰς Οὐεῖ!ς5 Αγαδίας ἐπηρογίπηι ; Ηΐης ποὴ 
Ιοηρε Μιηδὶ δά ϑερίθηξγοηθπι ΠΕ, πξ δὰ Αγαθῖρ ἰδές Μάτὸ Κπ- 
Ὅγιπη ἐροζξδηβ (Ποο εξ, Οὐοεδηιπη, πεπὶ δὰ ραγέε ΑΖΑΠΙΙΠῚ γοοα 
ῬΠΏΪ.5) ΠέμΠῚ ξΟΓΏ ΠῚ νογρεγο γείξο ἀἰοὶ ροΙΠς, ϑαΐθδξος ργορε ἱρίμβ 
ΑΥ̓ΆΌΙΟΙ Πηιι5 ἔλιισες Πίοβ, δχ Αὐγίαηι ὃς ἀογι ΠῚ Γδπέθπεα γηληϊδο 
ἴταπη οἱ Μαῦ5 ΑΖαηῖ (ψιοά Καδγη»} ρδουΠαγίίου γοσαίμτη ΕΠ) 4ο6- 
ΟΟΪΑ5 ἔπΠΠξ ; δογιιπΊσιια ἤπεδ Δα ἸοηρΙ ΠΊπηο ἐγαίξα ργοΐεηάμηξ, 
(εσππάππη Ματγῖς ΒΠΡΥ δι ΑΖΔΠΠ ογάμ : Ῥαγβ ΘΠΙΠῚ βογαΠι Αἴγας 
τηϊίας, Ἔχ ῬΠΠΠ (δπέθπεία Πἴν. 6. οαρ. 28. 401 ὃς αἰΐα5 σεηΐεϑ νἱοῖπας. 
πάη Δα] οἱε, ΤῊ Εγαπι γερίομοιη ἰπέγα δογπι ἐευπηπος ἡξαξα- 
ΕΠ 5, ατ14Π|Ὲ ΡΟ]ΕΠΊ 5 115 [0 Οδ εξ θαηῖ5 ἰοσφέ, Κα πα ξίωοὶ μεχεὶ δ᾽ 
᾿Ασαξῶν ὀρῶν. ὑφ᾽ ὃς ἡ Λιξανγοφόρ(Θ-" Οαεεαϑαρ μίγμο «κα αγᾶθος 
γηογδς 5. (ἡ εις ο[ἐ Ὑβηγίξογα γοσῖο : ουἱ εἴαπι Ἐγαίοί ῃθπες, 
ὅς Δ11Π| ΡΙετίχας ἴῃ πος σοπίδηδπιηξ, ἘΠ ΓΙ ΓΟΓΑΠῚ ΓΕΡΊΟΠΟΠ ἀρι (ἀ- 
[λΌληο5 [ἰαϊποηΐεθ, ϑοά οπηηε5 ἔσγε Αγαδθβ Οσδαπὶ δοροίδς, ιλη- 
6Ἐ12Π1| ΡΑΓΕΙΟΙΠΆγῖθ115 Δρρε!δετοηδιι5 τηΐεν (6 ἀϊπίηξος, (δ (ΟΠη Δ 
ΤΏΌΠΙ ἴάππεπ ΘΑ ΟΥ ΠῚ ποπγΐηα ῬΠΠΐα5 σοτηργομεπάδνο νἱἀεξαν Ε 
δαῤαὶ (Ἰηαι1) “γαύπνῃ ΦΥΟΡΓΕΥ ἐρηγα οἰαγηιη, αἱ πγαφηθι 
ἼΑΥ14 ῥογγοξβς: μάν 510 ἀπδγην!ς ϑαῦ χα {τόξα ὃς ργορείδ. 
[υπηρία, ἴπΠ 4 ϑαδε τερία, ΡΙΌρΡΘ ΑταδΙοὶ Ππὶ5 [Δ1οε5 ἢ ἢ 
ΕΓ : 6Δ]0 ΠῚ ἑδπηδη ἰλίς {ιπαρία ἐοίαπι Οὐδδηΐ ογαπλ ἀμ 
ἃ ϑ4οῃα] ἔθη ἤησπη, δ᾽ ὙΒΟΡ ον Γοσῖο, σοπΊρίοχα οἱ : πη- 
ἐς ΤΠ αΓ  ΕΡ ΠῚ τερίοηθπν ἀραᾷ ϑαθπος (πὲ Μγυιγηξεγαπι ἔδη1 δρυᾷ 
ερίοπ) ϑαθσος 4ιηΠπ) ΟΠ γαιηξλ5. ὃς Μιηβοβ) ποπ πιούήο Ρ]1- 

85 



ΑΛΑΩ͂ΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΙ 9, 
ἴπ5 ἤϊδίιμέ, νεγιηλ ὅς 41 Γλεηῖ : ἧς ΨΙΓΡ ας. Θροτρ. [1Ὁ. 2, 
πος -͵ μὲ5 εἶ ἐῤηγοα υἱγρα ϑαϑα. Ὁ 
1 415 ἔλπλεη ὁεηίαου!ε ἢο5 ἴῃ εὸ ἀεσορίος πε, ηαοά ἴῃ ϑαθα8 
15 παίοὶ ριξαγεηξ, Ἰἄθο αιοά ἃ πιογσαίογιδιις ᾿πάε ρείεγείατ, 

ΠΌΔΠΟἸΔΠῚ ΕΟ «Ὁ 8115 ΙΟοἱ5 Δηΐξα Δ] λέιπι, ὅς εοίάθμη, ρὸν ἰρῃοῖαη- 
ἴατὴ Ἰοσογιηι Πζογιπη, νἹοϊη 5 σεηΐεβ οπὶ 8456 15 σοπέπ ἴδ : ςαπ. 

ΠΟη οοηΐεπάλπη. Ἐχ Εἰς αυίάετη ς. όο. οοηΐζαξ ὃ ϑαύσα 
αἴας 1ῃ ϑδοῦ5 Πίστις ὅροθα ἀϊοιτιγ, ποηγίης ἃ 5Π6 5 ἃ ροίζετί8 
(Πι15, σεη. 1ο. 7. γε] ἃ ϑῥούᾳ ἢ]το Ἰοΐζδη ἀδάιυόζο, (θη. ᾿αρ. 1 ο. 
γεγί. 28.) πι15 ἐχρογέαγι [ΟἹ τσ, ἤνο 10] παΐαπι, ἤνς ἁαπάε Δη- 
εὰ ἀἀνεζξιιπη. (λιιοά τὰ Ορίαϊσαποιιπι (δἀοπη ἰρείξαξ, εος Εγά- 

ΟΠ Πεπα5 {ταί φρὸς ποὸὶ φενοὶ χἡ διάξασιν ᾿Δεφθίς κῦύλπεν “ὦ ἔχω- 
ἐς ξ9 ἐγα οξίηγῃ ἀγαΡτοὶ Πρρμσ; σοηΐγα Ῥιοϊοπηαιις ργορο Ῥεγῇ- 
τῇ ΠημπΊ, ῬιοηΥ ἤπ15 δα 5εῖ5 ργορίπημος ἔδοϊξ : τξ ΘΟ ΠΠι1ΠῈ τΪΐς 

ἍΓΩ, 4111 6058 1Πη ΑΥΔθΑ ἀείοτέα ἀδίαγάε Ἰοοαῖ. Ὀτογεραηέος εὰ ἰπ 
Ὁ Βταίο ΠΠθη!5. ὅς Ῥτοίειπηϑοὶ ἰδηϊεηζίας σοῃο ἴλγὰ ᾿πηροΠΠδιίς, νο- 
ἘΔ σοηΐ5 ἰεάδπι ογιιεγὲ μου ἔποιἶς οἱξ : ἔο! ΠΠπιὸ ἕάτλεῃ Ομ 
ΠΕΓΑΨῚ5. (δπίθητα ΠΟΠΟΙ ΠΑΓῚ ροίϊπιηξ ΤΙοΠΥ ΠῚ γετῦα. ϑαθῶα δηϊπῈ 
{τριέξε Πιπηρία νἱοῖπα διε ἐλαςίθιις Αγαδίοὶ ἤπας, ἨδῚ Οίαθαπος 
Ἰϊατυῖε Ἐνδέοίζῃεηοβ ; ελάθπι, νογο ἰαίς {ππιρία, (δουπάμπι ΡΙηΐ 

ΔΠογιτη [δηίθηξίαπ,, υΐχιια δὰ ΤΙ ΠΕΣ Εγαπι γοσίοπείη, ρεγεϊηριξ, 
υχίᾳ αιατη (δίδδηὶ ἃ Ῥίοϊδιηδο Ἰοσαπίαν, ϑε4 χιοά δὰ νεγδη, 
Οδέαθαπογιπη (εἄεπη, ϑα]πγασατη ὅς Βοοπαγέιπη, πΊάσηος γἹΓοβ, δὰ 
Ἐγδίο [Πεηῖ5 ἰςπίθηζιδα ἀοσθάεγε νἱάθο:; απ ὃς διιόξογί5 ΠΟΙ͂ Σ 
ψΕΓΌΙ5 ΟΡΕΪΠΊ6 σοπστιμέ, ὃς ῬΠΠΠ αυόζογιξαξό {Δ ΌΠΙΓΙ νι ἀδέαγ, χα 
Οδίαδηοβ (σεθδηϊτ15 σοη]πηρὶζ, 1. 6. ας. 28. σπὶ κίοπν (σε δηϊία5 
δὲ ΑὙΔΌΙΟΙ Πηιι5 ἔλτιοεβ ζαίπας, Οοεἰγ, (ει ΟοἸαηγ, Οὗ ηἸεαγηΣ 
ΕἼ ΟΥ 1175 γοσΔη85. Α Ῥίοϊεπησο νεῖοὸ Οαίαδηι υἱέγα ϑδοῃα ποη 
Πηυπὶ {ζαΐαϊ νιἀδηέαν, φαοά ΤὨυτιίογα γερο 181 Πέα ἔπεσε, ὃ ἃ 

ππήε, ( Ὁ Δάγαπης5 (01]. ἐχ ῬΊΙΗΙΙ ἐεηΐεπέϊα, φαξ ἃ ϑδοῃ αἱ 15) δα 
ἸΡίος δπέεα δύνει ροϊαϊξ, υἱ ἐξ θα 5:15 πποάο ποίδίαπη. ΡΠ ηΣαπι 
4046 Π1 σοηίεηίαπειπ εἰς Οαίαθαπος ἧς (σε ρδηϊέαβ, τ ὃς Δίγαπη- 

Ἐ ἴ25, ὕΓῸ ραγίε ϑαῦσογαπι Ππαῦδγε, 105 γΑΓΠ5 σεηίπ, ῬΑΓΓΟΪ4- 
ΤΙῸΠῚ ΠΟΠΊΪΏ10115 δ ἩΓΓΠΓΊΠῸΟ πῆγα ἘΧρΡΟΥΓΙΡΙ αἰπγπιαῖ, Ἐοίάεπ, 
ξαϊς Οδέλθαπος ὃς (σεσδηϊζαβ, εοίχιβ Οέδθαμος ἃ 50.135 πηθγοδίο- 
ΕΙΡι15., πυδί (ογὴῤας, γοσαλίος, ἃ 3772 οαέαγ χιυοά εἰξ (ογήφογε, 
(σεθδηιϊας νετο ἃ δὲ. σαύα, πυρά οἰξ εγίδηξμηι ἐχέρογο, Ῥτοῦά- 
διΠεν {Ἰφέαε ΒοςΠαγέι5, φαοὰ νοός σα! ῥγὸ παγΕ Ἐχρογέαζο ἱρῇ5 
Ῥεηάεγεηΐαν, (εἴα ῬΠηῖο ΠΗ. 12. οαρ. 14. Ενερὲ εἰρη ἨοΉ ὑε τς 
71:10] ῥὲγῪ Οοδαηξεαά: 2Γ44π6 55 βογηηι γορὶ ρεμάξεην ὑοξξισ αἱ - {{718 
5 4:4 (ἀοογεήοείνης ἀφηεηγ ρογείοηθς [γ φημ γὙΟΡΉ ΠΣ σεγ πῶ. 
ΟΠαϊγαπηοίας ἔειι ΟΠαϊγαγηοειζας (ἢς εηΐτι ρἰεσ]ις νοσδηΐ ) δὉ Ηδ- 
ταοο ὩΣ ἽΝ ΠῚ Ηαείογγιοσ}, ααοὶ Αταῦῖος οἤεγίουν Βλάγαγηδυίῃ 
ει. Ολάτγαμηοίῃ, ὅς που ῖ αεγίηηι Πρηϊθοδ (φιρά ρα δῆς 10 Ὲ 
Ὧ6ν Πέ, ὉΠ ἐξ Ἰοςῖς Ὁ] {ππι5 παίοιἐαγ τοίταταγ Αὐγίδπιθ, δβθήνοσο: 
εινῶς οἱ τύποι! καὶ ϑαγατώδεις,, απούσας [οἴ Πίξεταβ ἐεγρεπθθῃ8. ἰο- 

σα 
ἀνκον 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΑΙΙ 5. 
(ἃ δα ἱπίεα πηξ, ἐεῖε Ὀϊούοτο [δ. 3.) ἀσάιςιε Βοἐπαγέμς, (εόρι 
118... ορ. τό. Ηκείεγγιαυοε, (εὰ Ἡδεετρηοε, Ἰηῖεν Π]ΙΟ5 Κζοξ! 
πυπιεγδέιν, (σθη. ὑδρ. το. γεγί, 26. 410 Ἱππυϊίαν, ΟΡ Δεν ΑΉΊΟΣ ἄς Βοϑ 

ΑὉ τπὸ εχ ροίζετῖς Ἰούζαη ογίοβ : αυδησιδπη Ηείδγηοι ἢ τερῖο ἴς, 
Ὠοη Βοπηΐηΐς πουδη Εἢδ νι ἀεφέαγ ; ΠΕΩΠ6 ΕΠΙΠῚ ΠΟΠΊΠΕΗΠῚ ἰδηηρδε 
Ῥαγεοι!αγίατα, [ε ΠΡΟ Ε 0600) δΕΠΕΙΙΠῚ ΠΟΠΊΙΠΑ, τι Το :, Απλοῦπὶ 
ταὶ, ἔχε. ἴῃ σϑηβαορ β {15 ΠΙογτπὰ ἰοσο γεοιξαηξαν. ὩΤΕΓΓΆΓΩ ἃ 
ἰοπὶ Ηδάγαγηδαΐῃ ἃ πιραιογγαπεῖβ νεγίας. ΑγδΌΙουΠῚ Πηϊη1) Γεσδ- 
ἀδηξῖίδας, αυδι ΟΠαίγαπηξαβ “διε Ῥιοηγ Ππ5, ( Ὁ ὃς ῬέοΙθπηβις 
ὥς Αἷἱ ΟΒαίταμηοξξας ἴῃ πιδάιξεγγδηειβ ἰοσαηΐ ) υἱάπα δὰ Οοθδηῖ 
οὔᾶτη, ὉΌῚ Αἰγαπηίδ ἃ Ρίοίϊδηγαοο ἰοσαηέαῦ, «δὉ Αγαῦα σβϑοργᾶρῃο 
ΡΓοίεπα! αϑβῆγπιαέ Βοοβαγίῃβ : ἀπὰς “167 ΔΉ ας ὃς Οῥαίγαριοξαςξ 
ἐαπάσεπι εξ σοπίοιη αἰηγηιαῖ [αἴε ῥγοίεηίδη, (εἀ [Πταγαπὶ ΓῚ 48 
ΔΠΠ15 Ῥγογα5. Ομ], αὉ 41Π|5 ΡῈ χα τε], αυοά δὲ 1η 415 γοοίς, 
θιι5 Πέ. Ἷ 

Ν. οόι. ἸΑλλα δέ τοι χἡ πλᾶςα 1 ΒΕ ααάγπλ ΑΥΔΌΙ ΑιῚπη ραεη- 
εἰππι, {πῶ ἢἴ5. ΠΊΉΪΠῈι5. οοἰεῦτες. ἔπαγε, ποπηηα νιάεγ6 ΠΟϑῈ ἀρ 
ῬιΟΙ.1; οί ς το δ. Γ ό.ς. 7. ὃς ΡΙπ. 1 ὅ: ο. 28. Ἢ 

Υ. οὔ. Τῆς ἢ σεὸς ἀνππεραῖαν 1 ἘΞ τεσίοης Αὐδϑϊα 141] ἀο- 
(οτὶρέα;, αὖ αἰΐεγο (πος εἰς Οςοιάεηξα!}}) Αγαθῖοὶ Πππμ5 ἰλΐεγα, ἱπέειι 
ἤπιπὶ ᾿ρίππι 8. ΝΠῈπι Πανίαπι, 401 Ὀοηγῆο Αἰοα ὅς Αὔδ 
τεγππα5 παδείαγ, πηάς Ττοροὐγειοασι τοριοπεπὶ Αδ ἢϊς 40Ξ 
οδηΐεξ, : ᾿ 

Υ. οό3. ὅσας ᾿Ερεμξῶν 1 Τγοσίοή γε γηη γορῖο, Ω0105 Ηοιπεγῖςσ, 
τηοΐε Εγορῖδος ποπηπαΐ, ( ντάε τῇ νεγΐ 180.) ὅς εριπεῖο Πα το, 
ὀρεσχοδες ἐξϊλπι νοσαΐ, 20 ὅρ( γηοης, ὃ. χέω ἸπυΠἴδξ, ππᾶς κείμας 
4660, φορά σανεγπα8 (εγγᾶρ ΟὉ Δεγῖβ αρίτπτὴ ργῸ ἀοιΡι15 ΠδεΓΕα 
(υπάήδ ἔπι Τρωγλιδυ δ ἡπαπὶ Ἐρεμξῶν Δρρεϊἰφέῖο ἀφάπ}2) ξενασ, 
ΓᾺΠῚ 1ηΐζαγ, πιὰ ὃς Ἰηης ὀρέσκωοι αὉ Ηοίδογο νοζαπέαγ, ΤτΟΡΙΟΞ 
ἀγίας δυΐετι 4111: ΑΥΑΡΙΌιι5, 411 ΖΕτΠΙορίθιι5, Οὐ νἹοϊπιληη, δοσοη- 
ἔξηΐ, 41Π| δ υὐτι ας ἀπ Ἰηριιαηξ ; αὐ ἀρᾷ δέγαθοπεπη (αι ΠΌ. γος, 
Ἰοωγλοδύτας ᾿Αξαξας γοσαΐ, ΠΌγΟ νέο 175 ΔΕΤΠΙΟρΙθι15 ε05 ἀσοεηπ, 
{ε{) «κ δος νίάεγο εἰξ : ὑΐ1 ἃς Ηεδυααπι πούηθη 1.1.2 Οπ}0, ἃ Οὐ 
ΟΠδπι 8110 ἀεάυόζιπι, (θη. το, 17. ΑγαθαΠΊ ρατί οαπὶ ΕτΠιορίε. 
Ὀυ5 σοτηπηπης εξ ἀοίει {ἰδέστιηΐ. Ρ: 

ΟΝ. οό5. ὁπιδόώεες} Δὺ ὠπὶ, ὃς. δάδομω, Ῥεῖ Ἐρθηεβε Ροῦ- 

ἐ10 4771 ῬΤῸ «βέομκι,, 17) 1σεο. : Ε. 
Υ. οό8. ὡξρφίίων ᾿Αροίζξων ] Τα ϑαῦαοβς; Αγαιᾶς ἘῸΙΟΙς σῈΠ5 

(επΊ, γποίἰος γοσδί ΝΊγριμ5, (σεογρ. [18,1- Ἕμ 
--- τηοίϊος πιὰ ἐρηγα ϑαδα:. γ ΡῈ 

Υ. οόφ. δεύμων 1 Δαίμονες Ρίεγαπα|ιθ ὑτο ἐς ἐρξοΥ οΥ ὑπ 
ῬοπαηταΡ, απο05 ὃς ἥρωας νοσληΐ ; ππάς Δρ᾽κ] Αὐορἢ. ϑεοὶ Χς 
“δοάμονες ααδῇ ἀϊνεγία ροπαηξαγ : ἢς γὄγο οαάκων ΡΓῸ ππηηιο 60 
Ροηιΐαγ, 411 ργονιἀθηζια 18 γὸ5 ΠΠ πη Πα5 συ θεγηδΐ, γ᾽ 

Υ. 970. ὑπ᾽ Διξαάνοιο τεὸς οἰὐγεὶς  Ὕξ᾽ Πϊς, πυληην!5 66: 
ηἴθνο ἡππόϊαπι, δ Ἰρίο Ηξη. δίερμαπο τεααϊίηγ μίεγα  ααρα 
δαἀπηϊτίαζαν, γοσία μος ὃς ῥγοχίπιο ἐς Ῥαϊχηγγοης (ἀπέ μ!Π] ΒΗ 

1: ] 

". 



(ΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ8. 
ὯΡΙ ἀΙξογίας σγγίας ργϊποίρίπιι), ὃς ΡΓΟΧΙΠΊΙ5 Γερ ΠΠΟΌ]15, αι ἃ Σ1- 
Όχπο δὰ ογίῃτη ἤαοεπέ Βαδυ]ουΐ» ὃς Μείοροϊαηγας Ποηῇπο5, ὅς 
ΡῬγοίπάδ αἱέγα 1ἰδαπιπι γείροξζα Οταοῖα, 488 ἰοπρε πὰς δῇ Οο- 
εἰἀεηΐειη Πα. Ὑεγία νοτοὸ 973. ἱπάϊσαίαγ φαδηζο ἱραίιο γε 1] 1115 
δγγία {Ὰ{Ἐπι- ἐγαόξιις ἰηάς δὰ ϑερίεπέτιοπεπα ργοϊζεηάαζαν, [01]. αΐατια 
46 δίπορεη ἴῃ Ῥοπίϊ ΕἸΧΊΗΙ Πτογα Πίδπη, ᾽ 

Ν. ογι. Τῆς ἑχέρης Ξυοΐης] Δἰεογ αι ἤφης δ γγ1.471 Οαἰο γίας 
ΟρΡροηϊξ, ἰοΐδπι ϑυγ4Π) ἴῃ ἀἴιλ5 ραγίεβ ἀἰϊνιάεη5 : Οαἰεξγγδαηι 
ἸΡῆ ἀϊέζαπι, αὰ Οὐολίαπι. δγυτηδίεπι ἃ Εἰθαπο Πίαπι, νιάς γετί, 
901. ἃς αἰξογανι, ἀθ ιὰ ἢὶς Ιοφαταγ ο]115 ὈΓΙΠΊὰ ρᾶΓ5 ἐχέγα Τὰι- 
ΓΙΠῚ Ἰασοης δὰ ΟτπΊ αἰτίναπι ἃ Γἰῦληο {πὰ εἴ, Μείοροίαπηα 
σοπίεγῃηίηα, (λἀ 414Π| γείογεηάα νεῦθα 112 ὑῦρ᾽ Διξάνοιο πρὸς δώ- 
οἰ 5) ΓΕ] νόγο ἴῃ ϑερίεπί γι οηοπΊ δὰ ῬοΟητιΠΊ τ᾿! 416 ᾽ ἘΧΡΟΓΓΙΡΙ- 
τιΓ, [ὰ αἰΐεγα ἐχ ϑυγία, ἀδ χα ἢϊς (εγπιο, 8 γγ:45 οχίγα ΤΑΜΥΗΜΆ 
»ηδάξέενγάηθάηι ράγέθηι, (1 468 ΗΙογαρΟ] 5, Αἰαγρατς. ἔδιι ϑυγΙδδ 
ἄεα: (μοτῖς οἴαγα, ὃς ϑαπιοίαία Γποϊδηϊ ραίγ!α) ἃ ῬαἰπΊγγεης δά ΑΠπΊᾶ- 
Ὠπα) πηοηΐειη σοπιρίεὐχιειν, (ἰοΐατ ΕΏ111Ὶ [Έ ΓΕ ΠΊΔΓΙΓΙΠΊΔΙ] ΟΥ̓ΑῚ 
{ὰῦ Ῥῃατηΐςες ποιηης ὈΪΟΠῪ ἤιι5 οοπηργεμεπάεγο νἹἀοίωγ, νἹάς νοτί. 
Θο5:) ὃς Οἀρῥαάροϊάηι Μεγ ΑΉΊΖΗ ; 11 45Ή 471 [ο1].ἴδτι ργΟρΓΙς ὀϊ απ, 
πα ὃς Οἀρῥαάοοΐα 4ὦ τΤαμγιώγι γοολία εἰϊ, ὃς αἰΐεγαιυ, αι Οαρ- 
),αάοοία «ἀ Ρογιεηι ΘΓ ΌΟηΪ ὃ 815 ΠΟΙ ΜΙ ΙΉΓ, ΑΙ 

Υ. ογὰ. Κα΄ παδόχῳ] Οαρραάοοία πιαρηᾶ,, (ει Ῥγοργῖς ἀτόξαν, 
ἴποοῖ ας ργδοῖραβ Πίς της ]Πρτὲ ὈΙοηΥ Π5 : οατα 605 ΔὉ ΑΠγγη5ρῇ 
γοσδέ!ς ἀπ πιπστιαέ, ΠπογιπΊ τερίο ρλγ8 Οαρραθοοία 4αῖη δα Ροη- 
απ νοσαηξ δὉ Α᾽ς μαδείαν, ὅς (ἐν έτη: 1,ομοοίΥτα αἰξτα εἴτ, σαΠῈ 
ΙΓ επσοίγτῖ3 ποπίθη ἰδές {ππηρίατι Οάρραάοςια ππινογίας οΟΙΠΊΙη8 
ἔπεγῖέ, [τὰ σαρραάοςες ἰπ πιεάϊο {Ἐδέμ Πα]15 ὅτι ἃ Γῖθλπο δά 
Ῥοπέιπι ραΐθηξίβ, ΠΖαρΡΡα 4α]1 ἱπέον ὅγγος τοὺ ὠκτὸς Ταώρε ὃς 4{7)}- 
γῖος ἢϊς γοσαίοβ Πέι ἔαης, Οαρραάοοϊας Πμ1}115 γος Οἱ) ΟοἸοὈγῈ5 
ἔσπετε σουηληᾳ Οαρρηάοοϊδο, (Ομ 4114 σορσποιηϊηῖς Ῥοηίζσα σορηο- 
τηϊηαί4) ΜάΖαζα, ροίϊθὰ Οαίαγεα νοσαΐα, ὃς Τγαπι, ἈροΠ ΟΠ ΠΠΔΡῚ 
(οἰθ σεῦ ΠΊΪ ῥᾳίγία. ς ποιηῖηε Οαρραάοοία, τι ὃς ΑΠγγῖδο, 7.τὴ 
{Αἰ ἀϊόζιιηι τη γε. 772. Δάαρίο νεγοὸ το, Τεία χάπ' πο χοίκηςοι 

Ὡοίαηέῃ. 
Νν. 975. ᾿Δασύριοι] 1. ἐπμοοίγγὲ (τις, να τη νεγί, 772. 
Υ. 977. Εὐφρήταιο] ΕἸανία5. ἢϊς (461 ὡς πειρέσιον πγεγιίο γοσλὲ 

Ὅϊοηγ ἤπ5, αἵ ὃς βμυΐμς γηάσηι:5 ὃς ἤμύυτης χα] ὡξοχίωδ ἴῃ ϑάοτο 
οὔϊοε σασπάοσας νοσαίμγ,) Ἡεῦγα 5 Ῥμδγαίῃ αἰοιζαν, 4 ΠῚ ῥγη- 
μοίὰς ξμ1:, αἴ δὉ ΠΠάοτγο τηπαϊίαν, ἃ ἔγασεδης δὶ εἰϑϑ ἐ: 6 γ0)1672 
σοορῖέ, χαρὰ ((1]. Μείοροϊαπηατη ἱπαπάδεϊοης ἐεγίεπη νοἀ 1ξ, ΠΕ 
ῬΙηΐο, ὥς ϑο!ηο. ς. 40. 1ηἀιοσφέαγ, Α ποιλιηδ εἰἴο, φάτ {ν11δα 

ον» Ἐὐφεῴτης (ει Εὐφρήτης ἃ Οταοὶδ ἰογπηαίαπη εἰϊ, [ηΐο σον 6}85 
Ὀγία5 ἃ ὈΠηϊο, ]. 5. ο. 24. ἃς δίγαθοῃε, ἰ. «1. ἀο(ογιδιξαγ. 
Ν. 9η8. ἐπ᾽ ἘρεΘ- ᾿Αρωυϑυίοιο] Δ Τασγι δεριεητγιοηδὶ! δγδοῦϊο 

ἢ ΑγπΊοηΐᾷ τηίογο, τοίξε διγαδόης, ἡσθηη Οσροέθη ἸὉ] αὉ ἱπὰ ρθη 15 
ἰσὶ τγαάαπέ Ρ]ηῖι:ς ὃς οι ππ5. δίγθοηϊ φασιν “δώ: ἀϊοιζαν, ΤᾺΣ 

[9 ὃς 

Ἴγ4 Οαῤῥά ῥεῇίηια, Ολρραάοσαπι, Ογεΐαμῃη, ὅς ΟΠ} πηογαβ - 
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242 ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΒΊΙΙ5. ᾿ 
ὃς ΑΥὐάχϑῃ εχ βοάδει τπιοηΐε οὐἶγὶ αγηγὰξ ς 48 Ἰη γα εἰ σαπὶ ῬΠηο, 
ςοηνθηϊξ, γαχος θράθη1 Ῥιοηΐθ 79 ἘΠΡΡΥαίος ΟΥ̓ ΗΥ, ἷ. 5. ς, ὁ. 
5 νέγο Ῥαιγαγί 5 ραγϑ5 εξ νἀοέιν, 481] ὃς τρίε λα Ὀυδο ίατη Βα-, 
Ῥεΐυν ἽΠ δερίεπίγιοπεπι Ἔχ ΟΠ ΓΕΏΒ. ᾿ 

Ψ. 979. Μακρὸς δλλ νύτον σε] ΤυΊρΙΙοῖ5 πα) 5 ἤπν!! ἤθχυ5 Ρ]1- 
ηἶπς ὃς δέγαδο ππεποιηξ, ΦΙΟΥΠῚ ΡΥΙπΊα ΠῚ ἢϊδ οαζες Ὀιοηγ σι 
ως. Ρείπιο υϊάἀεμὴ ρεῦ Ατηηθηΐψτη π]]ογεῖη δα, Θοοαίαπη ἔεγίαγ,. 
Ῥγχίγαξεσς 181 ποπηϊπαξιι5, ἢ ῬΊΙπῖο Πα: ἀειπάο κἡ Μεγιάϊομη ἤξχι9,. 
τ ΠΙο ᾿πἀϊοαέιτ, Αγπιδηϊδπι ΠΊΑ]ογεπΊ ἃ πλπογα ΟἸυ πη, ὅς οί! αι 
μάν Ὑηγμρι βεγγηρῖε, Ἐηρῥνάξες πῆγε ΕἸΕΊΜ14792. ἨΟΊΜΙΣΉΦΕΉΣ, ϑ γ᾿ 
τίαπι ἃ Μείοροίαηία ἀπτουμπηπαῖ; ἀεϊπήθ, τόξα ϑυγῖα, οἰγοᾶ, 
Τῆαρίδοιι αὐ Οὐϊεηΐεπι Πεόλίσιν ΒΑδυ]οηθπὶ νου, Π χη σεν ΜΖ, 
᾿ιαγὶ εὐηέγαγῖο, αἴ ἃ Ὁϊοηγῆο Βῖς Ἰμάϊοαταν, οπ. [0] ἀϊπγπο (υο 
τηοέα αὖ Ογθηΐο τὴ Οὐοϊάεπξεπι ἐεγαέασ. ΜεάαπΊ δαΐεπη Βαῦγ- 
Ιομθπι Ῥδγπηεαγθ, απ δπόζοτγε, γείεγε Ῥ]ηΐας, 1. 5. ο. 26. Ἐ{1 ὅς, 
ΦΌΠηι5, 4π1 Βαῤνίορορι ἀϊυϊάογο δἰητρλαΐ. 

Υ. οϑι. Πῦσίδος εἰς ἁλὸς οἴδιωμα} Οαπὶ δαζξοτε ποῖῖτο οοπίεηξίξ 
ϑέγαθο, φαΐ ἀο ἥεχι ΕΠΡΗγδ5 δα Οὐ᾽ δηΐεπι ΒΑΟΥ]ΟΠΕΠῚ γοῦἤις, ο- 
{5 Πΐς πιοπηηῖξ Ὀιοην ας, ὃς ᾿Ἰηστεῆῃι τη Πήμππι Ῥεγἤσαπη. ἰτδς ἢ4- 
δεῖ ; Πρόεισιν ὠπὶ τίου) Ξυεΐαν, χἡ λαμβάνει: πάλιν ὠλλίωυ ὀῆτε ροφίωδ 
εἰς τίου) Βαξυλωνίαν χἡ τὸν ΠΡ οικὸν κύλπον» Ῥγορραε Ζη 8 )γ 1), 
ξ5 “ἰμύη ἀομμο βοχὶοη ραῦθε ἦρι Βαῤγίοηῖαιι ξ5. ῬεΥβομηι {{πππῦη. 
ῬΙβ πεῖς νεγο νιάεξαν ῬΗΠίτ5, 1. 5: οὰρ. 26. 41 «ἰξεγο αἰυδο Κ6Υ 
δοίφμοιαη ὑαήργο, ξὉ ΤΊσγ ΤΉ Ια, αἰξεγο Βαῤγίογογ ῥείογο, ζὃ 
εἰὐβυαῤὶ τη γαϊμείον, αβατησαῖ, ΑἸνοιιβ, Θέϊατη τθτπ|5 ἔπ|Ὲ 1ΠΈδΡ ΘΕ ΠΗ 
411 ϑοἰοποίδιη ὃς δἰιτα {αὶ ΒΑΡ ]οπεπι ρείς, ΑΠγνΙ5 «ἀγγηηαίοβαγ α1- 
ὄξας, ΡΠΠίο ἐείζο, τούξιις ΝΝφαγηηαίορα, αἱ Πασος Αὐηπηαπιι5, γε ἘΠ 
ἤϊηε Ναῤαγηιαίοβα, ατιοα ἡμυΐτηη γοσίπηι ἰοπαΐ : πο ἀἰόξιπ), απο 
αἰνϑις ἤπερ γοσίο (τρία {(ο1Ππ|5, τιηάς οπμάδη) Βασίλφον δορΊΗ,, 
ῬδΥ ἱπιογργοί ΠΟμσ ΠῚ ὩΟΠΊΙηΪ5, {{π||5, Ῥ(ΟΙΕΠηδοι15 ἀρρε λέ. ΡΠΗΝ 
εξίδ (δηϊεηξίαηι πιούο τοοϊϊφίατη σιρίεύϊε νιἀθέαν ῬιΟΙΘΠΊΔ: 15, 
ΟΠΠῚ 114 Ἐπιρ ταῖς οἰδτία, {εἀ Βῖπα ΤΊΡΓΙΟΙ5, ποπιποῖ, Τορθἀοηθι 
αγθειη ἀπηδιθητία, ἱ. ὅ. ς. Σο. ϑεά ποῃ αι ῆοια εἰς (δηξθηξ 148 [48 
σοηο Πατο. Ἐπρἢγαξοβ ἜπΊ πὴ Δἰΐοτο αἶνεο {ιχίᾳ δε θποιλη, αἰξετο ἃ 
γαϊπάϊθιις ργοάοπηῖε πξΐα Αραπηδῃ, οαπὶ ΤΊΡΤΙ σομηπηςοξας, 
ῬίΟΙ. 1. 6. ς. 18. Οἷα Ἰστίαν τὰ Τογεάοπ:ΠΊ ἀρ θΙεπξῖα νοὶ ΤΙΡΓΙΒ 
ν] Ἐπρἤγαξῖς Παδενὶ ροίπιηξ. σατα τη {προγιονῖθι5 ἰοοΙ5 αΐογαπε ΠῈ- 
[15 ΠΟΠΊΠΙΟφαζαν : ὃς ρΙαγίτοι φαϊἄεπι εα ρτὸ ΤΊΡτΙ5 Οἱ 5 Βαρεηΐ, 
Ππαοί ἰς γθόξίογε ουσία οο ἔξγαῖοῦ ; ππᾶς ἼΣΟΥΣ ἃ 5011Π0, ΟΡ. 40. 
αϊοίταν Επρῥγαεθη “οἤδΥΥε {νι {Πτὴ1 Ῥεγ βίοι. ὍΙΟΩΥ ἢΠπ15 ΨΕΓΟ ἐσ 
ἄεπη ρῖὸ Εὰρδγαί9 (ηαῖρρο Πανη ἰηΠσηϊου9) οἵ 5. μαρεξ, δαξ (Α]σ 
161, οι δέγαδοης, οἰ πὶ οςοϊἀοηΐαϊο ἘΠ γδτ5, ογθηΐα!θ γεγο, 
ὙΙρτὶς οἱἵξ σοπίοε ἢ φυαπην!β οἰζίαπι οοροϊἀεηζαϊς, φαοὰ ΠΡ ΔΙ 
Πιαθοδίαιν, απο σειαέεηι ἤπια αὖ ἀοοο αὶ ἀστὸς γήσαηξεθεις βγιροίη{πμης 
ἕα116 ῬΠΠΙα 5. αἰπνιοςξ, ᾿ 

Υ. 983. ποτα ὠκις Ο- εὐ ποίνσων Τίγεις] ΕἸανιο ἢμπις ΙΠ Αὐ- 

τηρηΐα δεῖαπΊ οὐἵο ἃ σοίσλζεαξθ ογηοῦ: ᾿ρίαην ἐπα τετώι Ῥ]Ιη15,}0. 6. 

(ἂρ. 

Ἢ 

Ἷ 

ΩΣ 
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ὈΔΡ. 27. (081 ᾿πέεστιπη εἶπα σαγίαγτη ἀδίου θ1Ε) ΘΟ] Τητ5 οαρ. 40. ὉΠ 
ὅς δέγαδθο, 4]Π| {τις αβγτηδηε : (ο ορεἴγηι {(πστεξάγη, ἱρῇϑ ἴε πιθιι5, ΜΙράς 
ἀρρε αι. Νεραΐ νεγο ῬΙΠη115 ποηλεη 1{Ππ4 ρὲῦ ἱπέδρε πη ἀδουγ- 
1ππ| ἤπινίο Ποῖος σοηνεπῖγε, ζηά ἐαγάτου Πμΐξ Γσίΐεο, τρια σογιοῖ- 
ΣΑΣΙΟΥ ἃ οοἰεγέξαξο Τίργὴς ἸΉΟἾΡΙΕ ὈσσΑΥΣ : τἱξ ρτορια5 [οηΐες Ὀϊρ το, 
ῬοΙαιλπὶ νεῖο ὃ ΤΠοηπά4ς ρα! πᾶς ἐρτεῆϊις εἰς, ὉΡῚ σοποιἐδεϊς ἔοτ- 

ῬΕΙΪαγε πη. ϑεά ποπιθη [)ήσίτέο Αταθαπι εἢξ ἠοΐαέ ϑαϊ πηδῇς 
15, ἃ φαιθι5 Πεσεί νεῖ Ποσί κει), τρίο τείτ 6, ποιηϊπδξαν, γοος ἀ6- 
αἰιόξα δὉ Ηεθγαιοο 2 ἽΓ ΗΠ άονοί. Οαπὶ ρίξαν ποίηθη Ηρα 
οί βανῖο Παῖς ἴῃ Ἰηξεγίογε εἰίδηι ραγίε ἴπ 5 Δουῖ5 Πέογίς. (Ἰδαδέαγ, 
ποπΊεη 2 σ ἦτο πΟη ροΐείἘ {Ἰρογίοσῖς ἐδηξιηπι ραγΕ5 ργοργί πη ἢ. 
θετ : {ε4 ποιπεη Η:άάοιοί, λὰξ Ποσοί νεὶ Τεσίαεν, ποσιοα (1Π8 
ν᾽ δία ϑυγ5 ὃς Αὐδδιθας ππίλίππ), Τιρτῖβ νόγο Με, ἢ νοιαηὶ 
Πέεοκ(ἀριτίλπι ἤς ἀρρε δ. Μετγίξο ἕασπηθη ἀυδιίατὶ ροΐείξ Δη ἃ 
Οὐαοῖβ ποπιεη μος Ἱπάϊξαμη ποὴ ἔπος ἃ εήργὶ ἀηΐριαίέ, ἄς πο 
ἈΠΊΘΙΡΊς ΕἸ ΔΗ Ι115, σαπη ἀρρε!!δτῖοπὶ 11 ὐτασοι οσσαῆο δείαπι ἀατῖ 
Ῥοέπεγιε ἃ Πυχιιβ σεϊευαΐθ, χαρὰ Εἰρστῖβ οπγηΐτπ νο!οο Ππτησπα Πέ 
ΒΠ]ΠΊ4]. Ορίηίοηι μαῖς ἔανεξ χιοά γείενε ἘπΗΣΑτΠΐι5, ογασα! τοι φαοά- 
ἄλγη ΠΠ4ΠῸ ἐθαἀπειπη ργοπιπΠὲ εαπα {Π π|ππῖὰ μόξαγιπη φθορὰ ϑηεῖ 
ποτάμῳ, 4“ βηυΐηηι δε δοσπονηίηθηι : ὃς Πανίος ἄπος Αἢγ- 
τί τὴ ΤΊΡτη (ε ἐχοπεγδηΐος, Λύκον ὃς Καάσρον, ὈείτἸαγΠΊ ποπηῖ- 
Π6, ΠηΊΠ εν σγσροὶ Δρρο!]δηΐ. 

Ν. οϑ4. ῥόον ἴσον ξλυύνων] ἘΘΡΉΓΑΙΙ ἀϊπι ΦΙΔΠ ραγΆ ΠΟ] πς Ηπιδης, 
ὉὰΠῚ πζεγαις ἃ δερίξηϊγίοπε τη Μεγιάϊεισι ἐεγαίαγ, ὃς ῃῖς δ Θεῖ- 
ἘΠΕΔ]1 ΙΔΐεγε Μείοροΐξαηγαπη οἰαιάλέ, Ἐπρἢγαΐεβ γεγο ἂρ Οτοϊάεη- 
ὯΔ], ἄοπεο ἐαπήεπη Ἐπρῆγαΐεβ ἴῃ Οὐοπίο πη ςοηνεγίῃβ, γεϊόζο γό- 
Ὅἴο 1Π0 συγίπι, Ἰρῇτη1 δάϊξ, τ οαπΊ εὸ ταὶ Ὁθαΐαγ. 
Υ  οϑ7. ἜἜς: δέ τις χτὶ μίοσια)] Νοη ηυάεηι ἴῃ γηδα2δ ΡΙλης Τίς 
Ῥτῖ5 ΠῸν1Ι σατγίπι, (εὰ πιοάτο ἴητοῦ [οηξο5. ὃς οἴτία ἤραέῖο, εἰς Ὑρογι- 
ΣῈ ῥαίμς ς ὨΔτᾺ τῇ Δυηηεηΐα εἴτ, ϑέγαθοηε ἐείτε, τὴ απ ΤΊρτις ογῖ- 
ων, ὅς ῥγορε [οπίεϑ 6115 Ὑ ΩΓ ῥ ΕἸΣ ραίμς (4 ελάεπΠΊ οΠΔ ΤΡΦορ 1. 
2146 εἴτε νιάείπ) ἃ ῬίοΙεηδοο {ταζαίεον : {ε γαϑαγρ ᾿ς γοσαγὶ γὶ- 
Ὅείτιν φιΠοαα!ἃ εχέγεΠΊ ΠῚ Ποη εἰ - πε: οπίπι εχ ἰρία ραϊδο ρείπτα 
ΠΌνΙ ΟΥΙΡῸ εἴτ, (εξ Ιοοὸ ρϑη]ο {πρεγίοσε ογέυ5 ἱπ ραϊιἀεπι ἤδης ἰπ- 
Πστε, ὅς ταγίπις ἐστετθιγ. Εοτέδῆδ δυίθηι ἀρ ἘταέοΠεπθιη, ἂπέ 
ΔΙταπι αὐότογετη Ἰοροῦαῖ Ὀϊοην ἥτις ΤΊρτίπα ἴῃ ὙΠοηϊε θη ραἱπάδηι 
ἸΏΠΌΕΓΕ χτὶ μέσον, αιιο ΠΙΟΠΥ ι5 ἀξ γηθάτο ἤπυἱ σΗΥ Γι Δοςορῖξ ς: 
ἘΠΠῚ ΠΙἢ1] 416 Ἰητ6]Πρσογείον, ἀλη ΤΊστι ΠῚ ἦγ} 7611 471 ραἰμ δες 
πἤσετο : δ Ππαρεΐ δέναθο, !. 16. Διαῤῥῶ δ᾽ ὃ Τίχρις τίυδ Θωντν 
ϑηκρλδίω λίμνίω χΙὶ «λάτΘ» μέσ!», Εἰπεὶ ΤΙσΥις ΡΥ ἰαολγ ΖΗ 

ὙΓΡΟΙ͂Σ ΠΟ ΓΗΥ, ΡΕΥ͂ γηθα: 1 [6οπγιἀμη)} ἰφεϊ ει 4126}, 
Ψ, οϑϑ. Οὔνομα Θωγὶ πε] Ῥαϊμἀδηγ παῖς ὙΡογε Σ᾿ ὁπτα ἀυζτοῦο 
ποίϊγο ϑίγαθο ἀρρε!!αζ, 41 Ἀπιθη οαπάθην “1γ.ὀγιθ)1 εἴα ἀξ ατα 
τείειτ. Ἰάδῃι νεῖο ἰδοιι5 ῬΠηΐο, 1. 6. ς. 27. ὃς Ῥιοίδησο, 1. 5. ς.1. 
ὙΠοίρίτε5 γοςαγὶ νἰ ἀείυν ; αποπὶ ἃ Τίρτί ἔδυὶ ρτορο ἐοαΐες Ῥιόϊο. 
Ῥπχ τς αἰπτηηαί, Ὀ]1ηϊη18 γοιὸ Ἰηΐεγίοτε ἴοοο {ἴαζιης, Τισεπ αἶπν- 

.} Ω.: ΠιΔηξ 

τὰν, ἐεῖξε ιοηγῆο, ας ροίζαμπδη Ὑδυγιπὴ ἐγδηῆιε, ΤΊρτη ἀρ-. 
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ταληβ ῬΥὴπιο ΡῈ Αγ 6 1 Π45’ πεν μ2 ἰάσηηι ἰαδὶ, Ἠ0 ῥΘΥΡ ΠΣ. 

τριάς οὗ ον [με οοἰοοίεαεεηι, ααοὰ ἂς Ὑδομρ!4ε ἴξαι «Ἄγ(θμα τὸς 

ἔετε ϑέγαθο,) ρο(ξεά ὕεγο Ταμγ μη ὩιοηἐθΉ1 {μϑ ΟΥΥ Φη60 ὨλοΖ:Ή ΡοΥτ 

γμηρεΥο, δ᾽ ρο[ἐ4μ 401 ἐγιον [Π  αἰεογμηι ἐγ άηβγε ἰάομηι φηὶ ὙΡοίρές-. 

ἐδ: ἀρροιατη, γῆν [μ{4 16 ἐμ σμηἹομίος τιεγς. Ηος αυάεπη εἰάεπη ἃς 

ὙΒοηιδε ἐργεδίεηε! σοπάπροτο ΑΠΠγπηδηξ δίγαθο ὅς Ὀιοηγἤιις, ἀξ 

Τροίριέεη ὃ. ἘΠοηϊίη δπηάοιη ΕΠε οροτίεδέ : φαᾶηην!5 Ἡποίριξας. 

ΔΙΘπὰς ἰοσυς ἃ ΡΙΙπῖο {0} νἹἀεαίας, ἀσπὶ ΤΊΡΊΙη ἀἰταπι ΔσαπῚ, 

ρειίαδὶ, ὃς Ὑδυγιηι ῬΕΓΓΌΓΩΡΕΓΕ (τατυέ, δηίεαυδηι αὐ ΤΠοίριξεη., 

φεγνεηΐδέ, σαπὴ Τρ. πὶ ΤΠοίριξεη ργορε ΤΊρτίβ ἰοηΐες Πτδέαδέ Ρίο- 

ἰδρβας. Ε ἐληΐα χυίάεπι ορίηἴοηππη ἀϊνεγ πεδές Παυ ἔαοι!ς εἰ νὸς 

εἰξαζοπη οΠςεγα : [δὰ εχ ποιηϊπυτη ΠηΠΕμΙηε νεγ Πτης Πέ Ἄγοερβ 

{πρὶ ῬΊ]Ω1 Ποη Δ 14ΠῚ εἴα φυλτη “γοο[αηι ῬίοΙθπγδῖ, ἱπΐεν {απ ὅς. 

Τιρτίη Πανταπι ἱπέεγνδ! τὴ Ποη Ἔχῖριαπη Ὁ 1ρίο {τατυτέαγ. 51η. 

γεγαηι ἢέ, Τιργίη ἀγϑεῤιζαηι ρεγῖαθι, εάεηι σεγίς οτξ οαπὶ ὙΡο- 

αἰξτάο, ξατῦσας πολυώνυμον εἴα οροτίεξ, αἱ ᾿Αρσίωυῆς ποηλεη. [ι.4-. 

Ἐἴηὶ (ογιρίογεϑ ἴῃ “76: 0147} (ει. 4γοερηίηι ταυίατιηξ, εαάεπη νεῦο, 

ἃ Τροίῥία υτθε νἸοίηα ΤΡοίρε ες ἀϊσαΐίαγ, «ιοά ποπΊεη ϑίγαθο ὃς δ1- 

ΟἿΥ ΠΠ15 ΡΦῈ]Ο ΔΠΈῈΓ οἤξγαηΐ, ὙΠοηϊίη ἀρρε!]δηΐεβ. ϑέγαθοηι 401- 

ἀεί δες ποη ἀεποραπάα νἹἀείαγ, 401 ραϊμάεπη οαπάσεπγ, ὈΙΠΟΙΠΊΙ- 

Θαγὶτιν κδλῶσιν 1. 11. ΓΟ πλπ. δηΐπι οἷα. νιφεξαν 1{π15 1πα]οι- 

ὉΠΊ, οὐπὰ 1ρίς Αγπιεπίαπη ρεγαργαγίε. Ῥοίπεγε γειῸ ΡΙΙηῖο ἄπο πἴᾶ 

πογαΐηα ηροπεγε, ὩΣ ἄπο εΠε ἰᾶσιις ογεάεγεί. 

ὃς ἕλχεῦ ἐς μυχὼ Τίγεις, Διυύων πολλὸν ἔγρῶφ Ηδφο νογθα ἰΐα ἴο- 

πάτο νἱἀοηίιγ, δῷ αι ἀὲ Πμπηῖπε δοίογρίο 1η Ἰάοιι5 ρεπείγα]ια 1ηξ6}}1- 

σεπάλ οεηξιοδα; ῬηΓοἴδηιιβ ὃς Ανίθηις 1 τοδάππέ,ες ἢ [εη[α5 οξᾷ, 
Τίρτη ΤΠοίριζοη ἰλοπῚ ἱπίγδηξο πη 14 ΡῈ ΘΠτη ἤπογε, αἕ ἀαιιᾶ πο 

τοι οραπέαν, (δα ἀπο! αία Πτης της ἡ ρηι 4η 84 6114] ΤΟΠΠ615 ΓΙρ5 ναἱπ 

τοέων, Τί ἤσο νοῦῦα δὰ 114 ϑιγαθοπίβ σοοροπηπτοάαηξ, 481 ἄς ὙΠεο- 
ἡἰπάο ραίμ4ε Ιοηπθη5 παρὸ Ππαδεῖ ; Φέρε] αι δο᾿ αὐτὴς ὃ Τίγοις ἄμικτον 

φυλάπων τὸ ῥεύμα “εκ τίω ὠκύτητι. ΕΟΥΡΗΥ ΡΥ 1114) ΤΊΡΥΙΣ 1721: 
γῬεγηι ἐπέ [ὁΥ 4715 ΠηΘΉΓΗ7) οὗ σοἰογτέαέεγ. ΑἹ ἢ ΤΊΡΤΙΒ εἰς τοὶ μυ- 

χὰ, αἱ Παδεξ ὈΙΟΩΥ ἤϊι5, 25 ΖΏΕΙ ΊΑ ἰάοης εριοεγαίτα, ἴξα βμραμη 
«Ο!ογδοαξας παοάπδπη ἱπά!οίαπι εἰς Δη1145 ΠΟῚ ΠΉΠΟΕΙῚ, Οα ΠῚ Ποῦ 
μυϊὲ σμνίισ, πὲο οοίον αἰ ΠΡρι1 Ἴεὰτι γτοίαπάο σοπίριοϊ ροτε : 4α1- 
ὕχι5 ἀΓσαΠηεητῖ5 ατζαγ ῬΠΙηΐα5 αἴ ργοῦεξ ΤΊΓΙΠῚ σιν Αὐεἢ 18 ἰΔοὰ 
ῃοη πΉ ΓΟ ἢ Μοῖτας ἘῸΙ ΑΓ ῖτι5, 401 Πῖς 1ΠςΕΠΠΡῚ οεηίες, ΤΊΡΙΩ χτ 

μυχὸν τῆς λίμνης εἰς βάραθρον ἐμπεσέϊν» 17 ἘΠΕ ΤΕ ἰαοῖς βάγ:6 ΜῈ 
ὑαγαέργηρι, [ἐπι οἰ ομείπγ μεϑεογγαηθιηι, αδίον δον, 5 ἰοησο ἀφο 
(ιν ἐουγα ξΐμογθ, ἀοίνιαθ την ("5 ΘΥΔΟΥσΟΥΘ 5. αΐ Δ]1ὰ ΘΕΓΔΟΠΙ5 νοῦδᾳ 

αἴ: ἀε εοάεπη ἤιυινίο ὃς ἰασα μαθεῖ ἢῖο γείριοῖδέ Ὀιοηυ Πμ15, Κα τπεὶ δὲ 
δ μυχὸν ἃ λίμνης εἰς βάραθρον ἐμπεσὼν ὃ ποτειμὸς κἡ πολιωὴ τύπον 
ἐνεχϑεὶς ὑπὸ γῆς» ἀνατέλλει χα! ὶ Χϑηωγλτιν᾽ 566 σοη!ταξ εχ ϑέγαθν 

1. 16.υἱ τεύζε ποίαί ϑαϊπιαα5, ΠΟ 251 2ημεῖγη ϑογσῖ)ι6, (δα Κμ, 
ρας, ΤΊρτιη ἐογγᾷπη [ΠΡ ῖγο, ᾿ρίς δητπὶ 161 αθθνηηαῖ εἰμὴ 267 τηφαέη 

40} ραίμάεην ἥμογο, ξ5 ρ0Ἀ} μά» αὶ αἰ θΥ α70 ὙῊρ 411 βογ ΘΜ Ε, ἘΜΆ, 
ἐἰο1,72) 
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εἰργ)21271 ἐθΥΥ 4772 στη γμἷἱεο (Ὀγιέεμ [ιδῖγο ; Διαβῥέϊ δ ὃ Τίγεις τω 
Θωνΐτιν καλουδρίω λίμνϊω χαὶ πλώτ᾽ μέσίων, περαιωθεὶς δι᾽ ὀπὶ 
ϑάτερον χῶλ(Θ» χα! γὴς δύς.) μ(Ὁ πολ χἡ ἀφε γχἡ ἀναφυσνμώτων. 
ΡΙη. εἰἴάτη ΤΊρτίπη, ροἐφηάηι εὐ φΉ{{1Ὲ ἰαοιν 71 Προΐῥεξες ἀρρείία- 
ΦΏγ. 172 ομηἱ μος γΘΥΡὶ αἰπττοαῖ, λας αἴ ὈΙΟΠΥ Πα 5 σαπη ϑιγαῦοπε ὅς 
ῬΙΙηϊο, ὅς ἰρίδ ϑέγαθο {δοιπ σοηίεηξίαέ, ποιππὸ μυχ ποη 1ηΐε}}}:- 
ἢ κα εἰν πιπάτις, ει ̓πεπτα ρα 5 ραγῖεϑ : (εά οἴ μυχὸς σῷ κόλσι 
εἰξ τἰεζγαης ἤμης αἰξοηγες γθοθ[1ις, τῷ φόμαπ ἴεα ἔλπσιδιι5 ΟΡ οιΠἴς, 
1[4 μυχὲς ὁ λίμνης εἰξ ἐχεγορια ἰάοης ραγς.]αλτα γυΐρο σαμαίάνη [}4- 
γι: νοσδηΐ, υἱ σόμω ρᾶγ5 {πρεγῖογ, υἷι ἤτιντας [πη Ἰρίαπη Ἱηρτεά!ξιγ, 

Ποαϊὰ ΟἹ. ϑ41πιαῆο τρόξε ποίαίμπι. “Ελκεῦ) γεγο π1Π}]} 4110 Πὶς να]εῖ 
{πάπὴ ξογεμτ δαὶ βμὴεναΐ 4101 ἀρὰ Ὀϊοηγ παπλ Ελκεῦ ὠκεανός" απὸ 
εἴΐαιτι ἰεη[ι σύρείος αὐ εοάεπη υἱιγραΐαν, οἱ ἀε Ταπαι, γ.16. Σύρε.) 
ἐς Σκυϑίνω" [ἴα (ξηῇας Πυημ5 Ιοοῖ εἴς, Εεγγὴ ΤΊΘΥ 2 βεν ΤΡΟΉ ΤῊ ἐκ 
Οπμ7γ} {7 ς. πα τ} 1γ)ΏΠ)). ὁ] τις γθο 6 0775, ἀ62)1416 ἘΕΥΤ 47) {{ὐτγο, 5) ῥοίξ 
ἐοηρσηγ (δ: ΟΥΎ ΦΉΘΊ117,1 ΟΗΥ [Π|77ι ὙΗΥ[Π|5 ΦΠΕΥσΕΥΕ, 41: ἐχήμαθ Ὁθίο- 
οὗτις ἤπογ Ζμαηι [μΡ ΟΥ̓ ογ 6 [ὶ Ῥάγ:6 4ριτοζηαιηι ἰφοηυγι ἐηρ γ ὁ {715 ε[)ς 

Ν. 993. μέοσί ποτα δι ἐνέπασι! 11 Νελροίπ γέ “πόλιν, 1 
ἹΜεί(οροίδηγαπη μιξοσίων ποταρμὴμ νοσεῖ, ρεν ἐγηθ γι, ἴθι ατα!ν 772 
Ἑςοιηροῆία ἀϊόξιοηϊ5. Οαπὶ γεῖο τερίοπεπη πάπο, 1ηΐεῦ ΤΊρτΙη ὃς 
Ἐπιρηγαΐθη οοπηργεπεηίηι, ΝΊρμαίε γεγο πποπίε Ὁ Αγπηεπία αἰν!- 
ίλτη, Μεί(οροίδιηδπΊ αὉ ἰποο 15 νοσαγὶ αβηγγηεῖ, πος ἀδ {επηία Ἰηϊεῖ- 
Ἰἰρεηάτιπι, ποη ἐς ̓ ρίᾳ νόος (πη: δά (σγᾶοος ζαπίμπη ἱποοίδβ γείεγα- 
τὰ, Ὁ ΑἸοχαηάγο ἃς ϑεἸεις 5, συγίας τερίθη5, εο ἀδδαζξο5) ἀρ 
1ηΠσοηᾶ8 δηἰΠΊ στγάοα Ἰησια ἴῃ υἷα ποη [α: {εἀ Ἠεῦγαῖς, 4αο- 
ΤῸΠῚ ΠΠριὰ ϑυγίδος αἴπηϊ5, ΠῚ ὉΠ. “γαγη ΝΝαῤάγαῖηι, σαλῇ 
8γγ24 Σμ εΥ αγηη:, ἀἸοίξαν, φαοᾷ ποπΊεη στάοὶ Μεσοποταμίαν τοςὶς 
Ἰηϊεγργείδε ἐππί, Μαῖα ἤδης οὐππὶ Μείθηο, Ἰη{ι]4 ἀτηηιοα,ιηΐεν ἄμ Ο 
ΤΙρτῖς ἤανι Ὀγδοῃϊα Ἰηΐεγοερία, ἴΏ 44 Αρατπηα ατῦ5, ΓΕ ΕΙΟΓΕ5 
ὩΟΠΠᾺΠΙ οοηΐαπηάμηΐ. Μείοροίζαμλίδη ΡΙεγ 4: ϑυγῖα δα οϊαηΐ, χσπο- 
ΤΠ (επίεηςας ποηηςη Ηδθγδίοιπὴ ἔανεῖ ; ῬΙΙΠΪῈ5 γΕΡΟ ΡΑΓΓΠῚ ϑΥΓΊ25, 
ῬαΓΕΙΠΊ Αὐαθῖδ : Παῖρρα Ομ} 5 ΡαγίεΠ] ἤοπ Ἔχιριδι Ατγαθεβ5 οσσ- 
Ραγαπέ. Τη δὰ οεἰεῦγοβ ἔπεγε αγθε5 Εάεῇλ ὃς ΝΊΠΌΙ5, ὅς Οαγγα (1Π 
Θφοιὶς ΠΠτογὶς σραγγάη ει Η4γ 45) Οταῆι οαάε ποδιΠπαΐαρ, πεοποῃ 
ΝΙοερμοιίαπη ἴπ ἘΠ ΡΗγαζί5 τῖρα αὖ ΑΙεχαπόγο οοπάϊξαπη. ΟἸΔΥΗΠΊΓη8 
γεγο ϑοίθηοια, ϑ6ἰεποιἀαγιπΊ τερία, Βαύγίοητα (ει τὰ ΤΊρτη οο- 
σῃοιηϊηαία, Πα ἃ ϑείευσο ΝΙοδίογα οοπάϊίᾳ εἰ 1η ἘΠπρηγδε5 ὃς 
ΤΙριῖβ ςοηΠαεηΐε, τείϊε Ρ]τηϊο, 1. 6. ς. 26. ΒιὈγ]οπίουιπλ οοἱοηΐα 

ϑέγαθοπο, ἴ. 16. ἐξ] ὃς “ἀ ῥάηο ἐχΡαμγίομάσηι, σατὴ Πογα ἀρεγοῖ, 
Οεεβρῥοη ροίϊολ 221 ῥργοχίριο αὶ Ῥαγεθη5 σομάῖια 6[}7 ὃς ξογυτη τεσ 
δἷὰ (τείζε ΡΙΠπῖο) σοπί πᾳ. 

Υ. οο4. Οὐ μὅδτοι κείνης] ἘΠΡΕτΙ ραίσπογιπι ἐγ Πλέε Μείορο- 
ἐλζηϊαπη ἢϊς οδϊεςγδέ, τεϊ ὃς ἐτπόξαμππη ργονεηΐα νεγί, 997. ὃς σεγεα- 
ΠπῸπ| {τα ραπι ζει, οοϑ. ρῃ!]οῆτοα; Ἰρίογαπι Ποιχηαπη αἰρθέξῃ νεῖ, 
ΙΘοο. ϑείομοΐα 4 ἀο ΠῚ ἀσγη)0} Τότες ΟΥ̓ΪΘΉΓ ς ΚΕΥ ΕΣ [Π]7γ1π|7» ΘΠ] 8 
φἰπγηγαΐ ῬΙΙη115, 1. 6. ο. χό, τεϊ 4 εἰίφιι Μεοίοροζαγηια εὐξ61Θ- 

Ω 5 χῶφα 
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εο ἀεάυίξα ; ομ}115 νἱοίη4 ΒΑΘΎ ΟΠ ΡφυΪΔτΙΠΊ Ἔχῃδαίία εἰξ, τε ᾿ς 
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δ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥΙΙ 5, 
χὔεα γχἡ ξυρνὴς ἃ δέγταθοπε νοσδέιν (φποάὰ ἴλτηεη ποη ἄς ἐοέα, (ὦ 
ῬυΟΙραὰ ἑαι το πη Ρατγίς, ΠΈοΠΠσοηάμπη λᾶς αηπμμὶς ἘΜΡΡΥ δεῖ βηυτὲ ἐμ ν 
τρααεϊομῖνης Ζηυοξἐ 2 Μείοροι γα {οἱὴ βαομηάίεαεου τϑίετε. 
ΘΟΠΠιι5, Ο, 40. σπᾶπη ΠΙΠΖοτη 2.272) εὐονς 5 ρέησμὶ [οἷο ἐἤς ΑἰΗγπγλέ. 
ΟΓΕΙΠ5,1.5. μὲ ἃ ῥα γθρο  [ ρεσογα ἀϊοαρξηγ 16 [εζρέας Ῥεγέγιαξ.. 
Υ  φου. Οὐσι᾽ ὅςῃς σύειγγι  ῬεΓρΗγαῆς Ἐρτἰδοτς, ἔξαι ουηνΣ 

ῥαἤονῖς. ρος νεγὸ Ποῃηίπιμπι σεπ5, ΠΕ] ὃς οδέεγος ραίξογεβ, Ῥᾳ-. 
ΠΑ ῬΓΔΟΙΡΙΙΘ ᾿γὰρ ΤΟ Πα Ε15 4115 οο  α1Π, εοίχας ἑρηέος Ζη 2)γιὗγ 4 74- 
σϑηγές Πίταϊα {6 οδ]θόϊδρ, Ο1}18 Ιην ΘηΠἸΟηθ πὰ ῬδΩὶ {(δαπηΐξ ; οχ 
ἹΠοοοιέο ὃς ΨΊγριο τη ΒΙΘΟΙςΙ5 οοπῆϊδέ. 

Ρα}) ῥγήγημς σαίάγμος σογά (0) ΜΉ σΟΥΘ ῥίηγδ: 
ΓΑ ΗΕ: ῬΔΉ σΉΥΑΣ οὐδε, ΟὐΣμΏΖη6 γη 4 σι γος. 

χερώνυχα Πῶνα] Ράμος ποιπο ἑοΐαπι πλππάΐϊ (ΟΠΊΡΑΡΟΠ γ6- 
ἔξνε5 οοΙεθδηΐ, σοπίεπειεηξε ᾿ρίο ῃοπηΐης (πεν εηἰπὶ ταοε τηζτογο 
Ἱησρι (οη 81) ὃς Ράηος Ἰρῇιι5 εΠΠρίο, 4188 ῬγΔΟΙρυ 48 συσίχας []ηϊγεγῆ: Ῥαγίες ἈΠ] πα οχ ραγίο γεργφίξηξανιξ, Οογπιξῃς ΠηροθδίΓ) δά γὰ-ὶ 
ἉἸοσιπη (Οἱ 15 ὃς σογππιΠῚ [ππὰς ΠυΑΙ ΠΕ ΘΙ ΠΕΠῚ (πσὰξ ππιπηϊηα (οἰδηῃ, 
Δξ ΙΠΠΩΠ ραν ου]γίτεν γεργαεπέδηξία οοσπιξα ΠςΑ [πηΐ, νά6 ἴπ΄ 
νεγ 140. ὃς νοῦ 212.) ΓΌΡΕξ 6]85 ἔμοῖος, αὐ δι Πογὶς ΤΠ] ΕΔ ΟΠ ΕΠ ς 
τῇ Ῥεζζογε περι 4θ ΠῚ τηδου]οίϑ πη Βαῦυϊέ, σοοἱ! {{ε||4Ὁ1 1πλασίποιη, 
ν]4ε ἴπ γεγί. 703. ῥρὰγβ δἿ115 Ἰῃίθ του ηριάᾳ ἔππέ, ῥγορίεγ αὐῦογεϑ ὃς ὙΙΓΡΌΪΕΔ, αι 015 σοηΠία εἰδ ἐεγγα, ὥς ἔδγας 16] 4]1125 5 ΠΑΡΓΪΏΘ5 ρδ- ες Παρ], τ ἐριἐπείο κέρώγυ χω ἢϊο ἱπηα] νιἀφέαν (10 τρηστίας 271: {Αγ σογηῃ δὶ ὨΑθυΪης τηήοαίι) δὰ (Οἱ Ιἀϊξαίεπη τεῦγα, ΠΗ Πηδ6. ΕἸΠΙνεγῇ ῥαγέῖβ, Ἔχρυϊπιθπάδμη. ἘΠ ΑΓ Ϊας σι4επὶ περώγυχει ἢϊσ ὀξύχεξων τοὐάϊε, 4υιλῇ φομξα φΟΥΉμΖ ῥα εριεοτι, ας 11 ὀγυξ ΠΙἢ81] ΔΙῸ αᾶπα ἀσμρηη» ᾿ϊς Πρηϊβοατεῖ: (μὰ μος πἰπιῖβ σοχύξιη νἱάο- ΤῸ, ΠΟΟῈΕ ΕΠΙΣῚ 114 γε] δι ξογϊέαές γεὶ ἀπαίορία ργοθαγὶ ροίοίς. ΕἸ [ΠΠΟ(Ἱ ἢ ση!Π οΔΓΙΟΠΕΠῚ νοοῖ ὑψυξ σοηνεηῖγε ροδ. ἘΠ αΪΆ, πααπὶ 
Ῥεζανι Ῥδη, οχ (ἐρέεπι ἀτήραγιθιι5 σα, πΊῖς ςομηραδα, ρῃαγαγαηι. (αἰ οἰ ἴππ1Π1 Παγηηοηίαιη ἃ ΡΠΙΟίΟρἢ 5 φιδινάαιη ἀεοαπξαίαπι ποίαῇδ. νἹἀείιγ. Ιάθο νέο ραζογαγη ἄδθις Βαϊ ίξης εἴτ, φιοά τη Ατοδήϊᾳ. ΔΠΓΙ]ΕΙΠΊΠιΙ5 οἴδι 6]ι15 οὐ Εις, δέαι6 1Π468 δ 4115 σεηΐε5 ἀεγινδέμς,. (υπάς ΨΊΓΡΊΟ ἄμ ἀγοκάϊα νοσαξἦν) Αγοπάθβ νεῖο ραίζογαίεπλ.. νΙΔΠΊ ΠΊΔΧΙΠΊΔ ΘᾺ Ραγΐθ ἀρϑυδηΐ. : Ε Ν. 997. ἀϑεείασατο] ἨἩομηοιῖςα ἀϊῖο, Π α΄. αἰαγραΐα, 4135. ΠΟΙΑΣ ΟΟ)1  Ε͵ΜΉΘΥ 6 ΡΊη 4721 4} γι (ΤΕ ΠῚ ΠΕΠΠΠ15 Ρτθ ει, αι σγα- ΟΙ8 ἰϑὴρ αἰοίταν - οἱ αἰ ϑερίζειν φρο εδὲ ῥῆγα 1 αἴίπα;, ἤροτξο δΐ ῥ1ι1; Γάσογο. “ Ν. τοοΣ. ᾿Αγέρες ᾿Αρμδμιοῖ 1] Δνημεηέά ἀαρίεκ πὲ, Μέρογ,, («τα Ργο ΟΔΡΡαοοῖδο ἰδῖο (ππηρία Ῥαγίε Παδια 610) αἀ Οςοϊάεηΐα-, ἰεπγ ἘΠΙΡἢΓΔτΙβ τραπ) Πέα, ἃς Μάγον, ἀδ ηυὰ (οἷα ἢϊο ρίζαν, ἃ Μείοροζαιηα ποηΐὸ ΝΙΡΠαίε ἀϊν!ῃ, Ατγαχὲ ἥμσνίο ἃς ΕἸΡ γαῖ δ. ΤΊΒΤΙ5 ογέῃ οἷαγα, ἴῃ 418 Ὡγθδ5 ΘΕ ΔΓΩ Ἰῃοἰγία Αὐταχαΐα, Αὐΐαπηοσος [αίλ, ὃς ΤΊργαποζογίω. ΑΥἸθηΐος Δ ΟῚ δγγ15 φορηῃίθβ εἴς, φιοάς ῬγοαΈ ΘέτΆθο, 1. τ. ἉΓΡΌΓΊΘηΐΟ εἰ πππΊ ἡομηθη ᾿ρ[ πη (αιοὐ 4) Αγ ΤΏΘΠΙΟ ΠΕΙοΙΟ πο Ταίοηϊς σοηῊΪ6 αυχάλπα ἐΑ θη ]οίς ἀξ μοιῃ) Αγα-ος ὁ πο : ἩΡΦΟΓΉΠΩ 

δον ἔςφ,ξ. -ρντωῖς,. 



ΟσΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΓΙ5. 

ταχουαηι ποπηϊηΐ, 410 5γ1 (6 φρρε!αηΐ, πο ἀπΠΠπη1|6, ἔυπιι Ππη 

Πίάο ἐδ} Πτοτ ΠῚ Πι4Π} Ππσιι85, (εἴζε ϑιγαῦοπθ. ΓΙΠριᾶπη αυ]- 
ἄεπι ϑγείδοδε σορηαΐδῃι ἔπ1Πς ἱπάϊοῖο εἰξ, ααοὰ ἀγΌϊαπὶ ρ᾽ασιαπα 
ποηγίηα ἴῃ σογέά τογπηπαπέαν, χαρὰ τ ἃ ϑγγίασα νοςε Ὁ υτΌετα 
Πρηϊβοληΐε : ἢς ΤΙιρταποοοτία ΠΙΠῚ] αἰ χυάτη ΤΊρτδη!β αγθοπη ἦς- 
ποίφί. ΤΕειηηϊπαέῖο εἰίαπι {π|4 ϑυγῖ5, αιδιι5. τὸ. ΕἰἙ ϑαιγιοίαία, 

ΟΠῚ Αὐπηθηΐ5 σοπηπηιηὶς οἷς, ἰαόζα [ουίδῆε ἃ ΠΤ Ὁ ἐιμάκετο, 

αυοά ἀεάποιϊξαν ἃ ΣΎ ῥοίαϊε. 
Μαπίωοὶ) Μίαεΐανηα, ἴεα ΜΜαΐξέΐαηα, Μίξάϊα τερῖο εἰἴ, εχ Ηδ- 

τούοτ! ὥς ϑίερῆδηὶ (δηξεπέϊα, (εἀ τη Οὐσοϊἀεπία]! ε}85 ἰλέεγς Πία, 48 
Ατηπγοηΐᾳ σοηίειπηῖμα οἰξ, δ ΜΜαέΐαηα ραίμς, απᾶ ῬίοΙειπιδο 
ἡΜαγεΐαρηα νοορίαγῦ ; 4αδπι αϊάδιη ϑίγαθο ἴῃ Αὐπησηῖα πηα]οτα ἴἴα- 
ταέ, ΜδΕΔηαπη ἰλπήθη γορίοπεπη ἔπι δ Αγπιεηΐα αυατη Μεαϊα ἀἰ- 
{πιηριιθης. Αἴᾳ; πυῖΐς σοηίεπεϊγε νἱἀθέαν ὈΊοηΥ Πιι5, Ν δτίδηοβ ΜΘ]: 
ΠΟη δοοεηίδης, ]Πρρα 481 (Οἷαπιὶ Μεάϊαπι πιασῃσπα, δι Ἐοθαῖλπα 
υἱῦ5, ρτὸ Μεάϊα ργοργίβ ἀϊόξα μαθεΐ : νἱάβ νοῦ τοζο. 

ΝΙρΠαίες, (σογάϊοϊ, ᾿π Αὐπιοηΐᾳ, δέ οἶγοα ΠΠπ5 τεγηηηο8, ἃ Ῥίο- 

Ἰοπηδοο {αζατιπξαν, 1. 5. ς. 12. ὅς ϑέγαθοηδ, «1. 1υχία ΜαξλΠαΠῚ 
'ψεῖο Ομαδοτας ὃς ΟΔέριι τποηΐος ; 485 αυ!ἀ6πὶ Πηρυΐα ὙΑᾺῸῚ Ὀγὰ- 
Οὗἱα Παροηζαγ. 

ποταρμδ πεόπαρ Ἐὐφρήταο] Ἦος «4 Αὐτηθηΐοβ ρυαοῖρας γοξοτεη- 
ὅάπη, ουτ ἴῃ Αγπιοπια πιαϊογα ἘΠρΗγαϊός οὐλέιγ, ας ἰαρνα ποῖα- 
ται : Μίείδηι φαϊάδηη (4μ1 μα ἢ οδϊίεγ ῃἰο ποιιπδηΐαν, τα ΑΥπλε- 
115 ΠηΙΕΙΠη1) αὉ Επρηγαϊε Ιοηρστα5 γε Π1ΟἿἹ {ππί. 

Ν. τοο4-. Πίονες ἀφνειοῖ 5) ΑΥὐπηεηϊδιη τηασδ εχ ρατίε πηοηΐο- 
ἔλτη ἃς {τεγηεπη οἶδ, ΡΙδηΐτῖθα γεγο φααίάατη ἐπί ηῖο [θυ 65 Ὠδθεγε, 
Ῥγχοῖρια Αὐάχθποβ οατηρος, σα νἱοῖπα “5. σοα[“η4 τορίοπε (4185 
Ῥιοϊεπησο 5. Ζοάροηδ οἴϊ, ππάς δ ασαρορη)ι Δ]]ατΠ) ΕΣ δίγθΟηῈ 
οοπίϊαξ, 4 ὃς Μαείαης [εἰ Ποἰξαΐδπι ργσἀϊοαί. Γάδ εἴπ ΑΥΠΊΘηΙ25 
ΤΕΥΠΆΪΠΟ5, οἰ ργΐπιο ἀπρΌ ΠΕ ἔπθυτηξ, Ἱποοίαγ αι ογΕα1η6, 4125 
Πῖο. ποίδξιις, απόζος πα{ΠῸ τηάϊοας, ᾿44; Ατίαχιας ργσοίρας, ἃ 00 ΤΙ- 
στάῃοϑ ρεπα5 ἀτιχιξ, ὃς Τ παγίδα ορεγα, 4] ΑὉ ΑμΠΟΟΠΟ πλάσπο ἀ6- 
(οοεηΐες ἴῃ Αγπιεηῖα γασπα ἀπο δγεχεγιηΐ, ἀοηΊ15 ΘΕ]Δ ΠῚ ΠΩΙΕΙΠγ15 
φαυϊδυίάαπη ρεπεῖθιιβ. Ἰρααας τορίοηΐθαις Αὐπηθηϊα δα] θο τίς, 

Ν. τοοφ. Πρὸς δὲ γότον Βαξζυλὼν ἱδὴ πσύλις) Πείογιρία γα Αὖ- 
ταθηΐα δὰ ϑερίεηττοπθαι ἃ Μεϊοροΐδηηια 114, ΒΑΌΥ ΟΠΙΔΠῚ 7411 τε- 
σἰοπεπι αὐτί, δ ατθε ΒΑγΙοηθ ἀσποιιπαΐαπι, 4155 ἀὉ ΑὙΠΈΓΑΪῚ 
Μείοροϊξαπιία» ἰαΐετε ροῆϊξαᾳ εἰϊ, Τοΐα εὰ τερίο Ῥ[πῖο ὃς δο πο 
ΟΠαϊάπογιηι (χα Ἡερταῖς Ορα(ζά γι, ἃ ΟΡε[δ ΠΟ Νλοίογ, σθηξι5 
δυζζοτε, ἢς ἀϊόξι) (εες Ππαῦεγὶ νἱάθέαν, ἀππὶ Βαῤγίου ΟΡαίάαοα- 
γ1,771 σΦΉΙ 117)ὶ ΘΑΡΗΣ Ὁ 1ρῃ5 ποπηπαΐαγ : ῬΕΟΙ βιλλιι5 γεγο ὅς ϑίγαῦο 
ΟΒαϊάσος ἴῃ ἰοϊα εἼπ5 ρατίε Αὐδοί. ἀείεγέα: σοηξίρια 1ξαταπηζ. 

᾿Οδαϊάσος Αἰτοϊορία {πο (ἀε ηπο νἱάς τη νεγί. 235.) δάεο ἀεάϊ- 
(ο5 (ΠΠ|ὸ σοηίζαΐ, τ Πίηο αἰϊγοίορι, ἰλπαπαπη σοι: ΠΛ: ΠΟΙ!ΠΘ, 
ΟΠαϊάφι ἀϊσογεηΐιγ, ΒΑ γ]οη δαΐοπι (4185. εἶτ {Π}Ρ21}}}4}22. 121 Ἐ020 
ογΐο οἰαγίξαέονε οὐείρπε, τεῖϊε ῬΠηῖο. 1. 6. ς. χ6.) ἱδὴ [ῖο ὀϊοίξαγ, 

Ω4 [κῃ 

Ν. τοο3. Οὔρεσι κεκλιρμᾶψοι) Μοηΐες Μοίοξμιςι, Ῥαγγατάεβ. Δῦος, 
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γ»48 ΟσΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ 5. : 

Ἴδα ἑαπήπστη τπᾶρπα, νἱάς τη γεν, χοϑ. ἐδῶ, ϑέϊω» ἤτοι μεγάλῳ, 

φυῖδας : ἤν ποῦ φοπαϊίογ ἱρΠα5 ΒΕ ρύο ἄεο οδ]εγείαν. Νοπηεηος 

Βαξυλὼν ἃ Οταεῖς ἰμόζαπι ἃ ποπῆης 222} (ᾳθο δ Ηεῦγαῖς ρτὸὺ 
Ῥο αζαγ.) οορ βοηοηῖ ποΐδηῖε, απο ΡΓῸ ἜΔΤΝ ῥαίνε! (λέτυπας 
εξ, αἴζοιο Ὁ ἐχίγτῖῖο, εχ Οηκεῖο ποίας Βοομαγέιβ, 481 μαεΐ σθη. 
1.9. Ἰήεο υοσαῦϊε γ0)6Ή 6115 ΒαΡεὶ, μία τδὲ ΔΩ δηιδοί, τὰς 
εἴζ, οοηίμά!ξ, ἀΟἜΉ1 5 (ΘΥΥΠΟΉΕΥ ἐοΕ1Η5 ἐθΥγώ. Ὗ 

Ν. τοοό. Τείχεσιν ἀρβῥαγέφοσι Σεμίραμις ἐςεφάνωσε)! ϑογλΙγατηΐπος 
τορίηδηη [1411 ὈΓ015 Ππ}115 ὁοη Δ [Γίσοπη γα ἐεγαπε : τὰ ΜΕεῖα,]. τοῦς 
11. ἃς ϑίγαδο, ἱ. 16. ὋὉ ἐζ Νιν δ" ὁ ἃ Νῖνον ἐν τὴ ᾿Ατυρίψ,. 

ε ’ ᾿ 

χγίσας ἡ δὲ τότε γωυὴ Ξεμίραμις ἧς ὅξι κτίσμια ἡ Βαζυλων. μαρές 
ιξ Νιέηι7ι μγ θοηι τῆι ΑΙ [Π Κγ14 σοΉαἹ ἦς ἩΧΟΥ͂ ὍδΥΟ Θμις δΟηΔΣγ ΑγΔ5,ς 

ομγμς βγηξίιγα ὁ} Βαῤγίοη. ῬΙε πα νεγο πο Ἐγθεπὴ Ἰρίαπη δ α΄ 
σοπάϊέατη, [δ πηανῖς ἑαπίατη οἰπόζαπγ, σαπι δαζζογε ηοίἶγο ργοτο 
ἄπηξ ; ποη πυϊάεπὶ δγεῖς (αξ εχ [αυ]οίο πείοιο 4θὸ δαόζοτε Πα 
γείεγέ ΕἸ δίῃ) (δὰ δα οοξίο ἰφέογθ, ξεν] 6 τπεουβγαίο. ἸᾺ ὦ 
Τυίτηὰς,1. τ. ὅς Ονμάϊας, ἶ Ὁ λ 

διό 

εὖ Ὡ2Ο1 ΕΗ αἰ αη2 ᾿ 
[ΨῚ 

Οὐδ τἰἶϑης γειγῖς οἰηκῖ [δ 8 οΉΜΙὙΑ,11ς πεν ζο. ὟΝ 
Ἐχ εα φιμήεηι πιαΐεγία ἑαγγῖπι ΒαΌΘΙ ἐχίγιιξζαπι (χοᾶ Πίεγα 40- 
ςεηΐί. 14 ἀἐ πγυγῖς ἃ Οἰεῆᾳ δἕαπη ργοάιξαμη, τ ὃς αὖ 8115 (σγδοὶς, ἡ 
τ αὐ Εὐήταῖῃιο πίττα ᾿πάσαΐασ. Οεπίμππι γεγο 5 Π6α5 ρογίαβ Παρι1 τς 
1Π6 γείεγί ΗἩεγοάοΐιι5. {{τϑεπι(Ἔχασιηξα ΠΏ111ὰ ρα απΠῈ ἈΠ ΡΙ χα 
ΓΠΠΓΙ5, ἀποθηος ρϑάε5 ΑἸτ|5, απ σἝηο5 ἰΔῖ15, γείεγξ ΡΠΉ115,.}. 5. 
Π. 26. πηῃγοίηῃθ ἐὸς ἱπΐεν (Ἔρίεπη ϑεώμωτα, ἴδει ΟΥδῚ8. ΠΊΉΓΆΟΪα,. 
ΠΑδΙίος γείεγέ ϑέγαθο, 1. 16. ἀϊπηεμποπεβ ταπηθη 1145 Δ] δηΐο ΠΊο- 
ἀογαίιι5 ἐγαάσης, ὈΓΌΙ͂] τῈ ἀπ δ [πὶ 385 {2115 ἀεβηίεηθ: ἃ απο 
ΤΥΪΠΠΠΠΠῚ ἀπ ογοραηΐ Ἡδιοάοίι5 ὃς Ουγίη5. Νοϊδηάιμη, ϑεἸθ Ποιά πα ῦς 
ἢϊς αὖ Επιβατῃϊο ρουρεγαπυ σαπη ΒΑΡ ΙοηΘ σοπέαπα!, φαοφίαπηθη ὅς 
ἃ δίερῃαπο δξ, Βαξυλὼν Πὗσικὴ πόλις Σβόκία κϑηεμβῥη, ὃς ἔνα. 
ἀδη ἕδη δ πος ΠπΔπὶ αὖ 110 Ρο»7 αι αγϑεηι γοσατὶ, ϑεά Βα-ὶ 
Ὀγ!οποϑην Ρέγσαιι ἀγθϑι γοσαπέ, ποὺ πο τη Ῥεγπάς Πία ἔπεέ,, 
{ε χιοά χὰ Ῥεγῇσιιπι ππηρεγίαιτι ρα ΟΥΓῚ Γοσπαπῃ ρεγιπογεῖ ς μῈ 
Ῥδγίηϊα; ποπΊοη δά τοΐιπὶ ῬΑγίΠουιηγ ΠΡ ΈγΠΙΠ ἃ ΘΟΙΠΟῸ Θχίθη- ᾿ 
ἀἴταν, ς 59. Αἰΐοῦ νθγῸ εγοῦ ΐης οὐἕαβ νἹἀείαν, φαοά δδλθμοῖα, " 

ὩΣ ς 

Ποη Ἰοπρὲ αὖ φητ]ιάς ΒΑΌΥΟΠΪ5 Γεἄε σοηατία, Βαὐγίορτα διακριπ 
«ὥς. τορίοης, σορηοπηηαίᾳ {πεγιηξ, υἵ ἃ δοίεμοῖα ΡΖου 4 ὃς ΔΠΠΞ 
ὨῺ}115 ΠΟΙΠΊΙΠ15 ΠΓΌΙθυ 5. ἀπ ἰπηριππόγοίαν σ' Πῶς ἐλόζῃπι ξ δε ομοῖεηιι 
σππη Ἰρίᾳ τς Βαῤγίονο (στη ὃς Βαδγ)οηϊάῆη ΠΟΠΉΜ1Π1 νοσδηῦ, 
Πορῖ τορίοπι ποηηδη 1Ππ| Παρ 5. τορτῖα φοηργιατ) απέζογες πὶ οοη- 
[πάονιηζ, ΓΕ ΒΗ ΚΗΜΝΙ τοῦ, αν» 
ΝΟ οο͵. μέγαν δδμον εἴσατο Βήλῳ) ΒΕΙ ἐδηΊρίιπι [ηζΕΠΠρογα 

νἸἀείαγ, ου]5 Ἡδγοάοίιι5, ῬΠΙΠῖι15, ὅζ᾽ ΘΟ ππ5, ΙΟοῖξ ΠΊΟΧ οἰξδηα 5, 
ΤΠΘΠΙΠΟΡΊΙΏΣ, {0 0)ΏΠ70) ἈΌΙΓΕΙΤῚ ῬγῸ δεγηρίο ροηὶ αὐ Ἡεθ ας ἰγεαπεης,. 
ποι ἃ (ΔοΥῚ5 Ποῦ σομίταξ (δι ᾿πΐεν κίονα Βθερ Βααί, ἀογιμς Β4τ 
αἱ, Ῥῖὸ {ΕἸ Ρ]0 ΒΔ4] βροπιῖῃγ, 1. Ἀερ. ο 16.) τὰ ΓΔΈηΙ5 ὃς σγαοῖθο 
ΣΟ ΡΡΟΣΙμ5. ἸηΠζατυμ οἷξ ; πηθς ὃ σρόνοα Θ- πρφόσδοκος εἴπ 
. ΠΣ λνα δ λῳ νλῳ ὁ οἰοδαν ἐς 

ν ἘΣ ἔ 

Ὕς 



᾿ -" ΝΕ 
, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΙ 5. 

ἀϊοίίυν : Τὰ ῬΟΙαχ ἀς ἐοπηρῖο, Τὸ δὲ σοὶ ἀυτῷ «εὐδομ-, κα τὸ 
κατόπιν ὑπιῶνομΘ.. Βεῖτι5 γεγο ἢς ὑγιπγι5 ΑΙ γγΙΟγμ πὴ τὲχ δεγ- 
γιὸ ἀϊοίζωτ, εὐπηηις ΒΑΌγ]οΠπε] σοηἸἀΠΠ{' ( αδπη ροίζελ ϑεπηϊγα- 
τηΐβ πισσηϊθι5 οἰηχίΕ} τείζαπίων τὰ π| 4111, τὰ πὶ Ὠοτγοῖπειι5 ϑιάοηϊ- 
τι5, ᾿Αρχαίη Βαξυλὼν Τυείς Βήλοιο ππόλισμα, “πείψια Βαῤγίονε 
Ὑυν11 Βειὶ {ἐγμξέμγα. ΑἸΩΘΙΡῚ ἐὰ ἄδ τὸ Ουνγιηίς, 1. Φφ. 8677)17.47})15 
ἐαηι σομάϊάογαί, τοὶ, πὲ ῥρίογφηθ ογθάτάογο, Βοίμς ΗΠ ΉΣ ΥΟΡΊΖ 
οἤξογάϊεγ. ἸΝοΐδηάαπι γεγο δι ἃ Πογοίΐῃεο Τ υγιπη νοοδγῖ, ὃς 
ἴαγηθη ΒαΌυοης σοπάϊίογεπι {τία!, τι Ιάεπη νἹάεαῖαν οἦξ Βεὶι5 
4α6πὶ ῬΠο ηΙςσε5 Γοσοπῇ ΨΊΡΡΙ 5 ὃς 411,4 τἀταπηΐ, σαρρε 4] ποη 
τηοάο Αἰγτγῖα ὃς Βαυυἱοηϊα,, νεγιιπὴ ὥς συ γα ροίϊεα {τιζξε νοςᾶ- 
ἴ26, Οἰ}15 ρὰτβ Ῥῃασηΐος, ἱπηρεγασιῖ. Εο ποπηϊηα ΝΙπηγοάαπη, 401 
Βαῥοὶ ςομάϊάϊε, ὃς ῥγιπιας πιοησγοῆϊα πιηάαπηεηία Ἰεοῖξ, ( νἱὰ. 
6εη. 1ο0.} Ὁ οἴ ῆϊςις ἀρρε!]δίυτη ὙΓΠεοΙορὶ ἐξαίππηξ : νιάς ΨΟΙ͂Σ 
ἀε οὔρ. 16]. 1. τ. ς.. 24. πης ἃ Νίπο δ|το {Πο ἀϊέϊζο ἃ 712 πέρ, 
αυοά ΠΙϊαμι ποίας ) ἃ φθο Αἰνεία πηοηδυοῃϊά 1ῃ Τη4}115 ργονθέξα, 
Ῥγο ἄθο σοηίδογαξιπι (εἰ ξαπέαγ ἔπ 4111, τὰπι ΗΙεγοηγτηι5 τη Ηο- 
(ξ5 σὰ ρ. 11. ΝΊΜΗΣ 151. ἐ4η6472 ῥγουθΉ1: ρων “ὲ Ῥ4ΙΥΦΌ2 
[ιηι Βοίμτηῃ Ὑϑξουγοὲ 1: ρει, 4μὶ ΗἩεϑυαῖοο ἀϊοίτην 2 Βεί. 
Ἧμης διαοηἹἹ 85 Ρραηῖοος «ῤρῥεϊαηι 71 Βααί, Ἦος νεῖο πο- 
ΤἸΏΘη ἀογηίμηηι Πρηϊῆφατα ποΐππι, Ἰάεοσας ἕαπαθδπη ΠΟΡΠΟπΊεη 
ἐπεγιίο ΝΙπηγοάο δ] ροίττέ, 401 ἀογηϊητπη η΄ Ῥεπίεβ ῥίαηγθα ΠΌῚ 
ΔΠυτηρης. Βείαπι ἕὰπς Ζουοηι Οταοὶ ααϊάαπι ὃς 1 ΔῸΠΙ (αΔίΣ 
{ππτηγιιηη 1Π4γπ σοηίιπι παπΊεη ) Ἰπτεγργείδηίαν, Ττὰ Ἠετγοάο- 
ἴιι5 ἱετηρί απ ΒΕΙ1, οὐ] 08 Πίος πλεηῖο, ἱδὸν Βήλε Διὸς Δρρεῖίαξ : δὲ 
80] πὶ ο. ὅο. ἀε Βαδγίοης Ιοφιεης, ΒεἰΖ 101 Ἅουῖς ἐθ7 η}ἐπιγ1, “2 π67)2 
2): ὉΘΉΖΟΥΦΉῚ οἰ [}1ς ἀἠ(οἱρίϊηια ἐγφάϊαῖξ οἱέαηι ρα γοιῖστο, 718 
εἰδηγηι ογθάϊε; 8 εχ ῬΙΙη1ο δαθεΐ, ]. 6. ς. 26. Ὀυδιέέαν ἴαπΊεπ 
Δ 8οὶ ποιηῖπε Βαδὶ ίειι ΒΕ 'ποη οοἰεγείαν, φαοά δεινὸ τη ΖΕ πεῖ, 
1. νἱυπι: Δ40Π0γ1ος σοη[4ὲ 8. πἐμγημῦ ( Ζποηι οηπάθηι 55. δοίοηι 
ἍἸοηρε } 7110) 176. σοἰμη7δ., 7244 ἨΝΡΉΦ 6ὲ1401 «ρμά Αῇτος 
γοίέεα ομἰεα βώιὲ, τριάς 55 πσπα Ῥμηῖζα Βαἱ ἄδης ἀἸο ΗΥ  ἀρμά 
“Ἴ[ρντῖος ϑογο Βοὶ ἀϊοίεην φηαααγη 7 αογογ πῦρ γί ΐογο ξ9 δαεηγημς 58 
δ8ο͵. ἘΠ ος φυϊάεπι εο Ργοῦδ1πι5 γεδάϊεαν, φυοὰ Βααὶ (δ Βεοὶ 
ἃ Ῥῃαπίοιθιι5. οσαϊξις ᾿πΠΐον οαέεγα σοσποπηπα Βόοί(αγμθ., απδῇ 
ΣΞΞ ΤΣ Ὧν 5 ἀονιίηεις σοἱΐ, ἀϊοετεῖαγ, ας εχ ϑαποῃποπίφίποῃς 
ποίαί Επίεθιης, Ἐνδηρεῖ. Ῥγῶρ. Ὁ. 7. Τὸν ἥλιον δεὸν ἐνόμιζον μό- 
γον. ὅεανᾷ χύφιον, Ῥ εν σοίμζυ κϑηδγ]ες᾽ δ0|67)1] ΑΦΘΗΉῚ 2|71101,721 δῆς 
{Ἰγηαυνης, σαὶ: ἀογηήμηι, Βοει (4ηλιεηι, ϑοοάηΐες. υο ποπηϊηὸ 
αιοα αἰπιὰ 8011 σοηνεηίεηίι5 ὁ 15 αυ!4επΊ ὃς Αάοπθι5 Αγδιθι18 
αἱ 5.Γ15 ἀἸόζι5, τεῖϊε Αὐΐοηῖο ἘΡίρν. 29. δῦ Ἰ Ἰὰς “40᾽1, ἀογηέηη ς 
τπιπάς Ογζοογαπι ἸΑδφωνι4, 481 ὃς 801 εἰξ, Μδςγοῦ. 84. 1. 1. δ. 21- 
Ἐξ πρτὰ ποίδέιιπη. Βείαπι εξίαπιὶ δαηάθπη οὑπὶ Απληοπα ἔδοίξ 
ΝΙοπηιβ, 4πεπΊ [Ο]επΊ εξ ργοθαζιηι εἰζ τη νεῦΐ. 212. δας 185 [π|- 
Ὀϊέες Απηηοσ, αἴ ἢϊο Βεῖμ5 Τρίτον αἸοίταν, ἀν ογία ποπηηλ ΔΗ,» 
βιοηῖς ἃς Βεῖϊ ριια σοηίεϑ ἀἸνονίαβ (οΓ 115. 

ΒΗΛΘΣ 

ἊΣ 
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αὰρ ΤΗΝ ΠΣ 

ΟΟμΜμΜῈἘε ντ Και. ᾿ : 
ΒΗΛ ἐπ᾽ Εὐφρήταο, Λιζὺς κεκλημβ.- Αμμων: ᾿ 
“4 Επρῤῥυαέθ» βείμς, ἐμ 11 ῤγα, “γηγμονὶ φοοαέτις. “ 

Μεγ ΠΠΉ116 Ἰρτέαγ 5011, ἔδει οοσῖ! ἀοηηπο, ὃς Βεῖο ΓΕΡΊ, (ΟΥΓΕ ΕΣ ὮΝ 
ΤΏΙΏΟ, 608 ΟἸΠ ΕΠ ΠΟΙ ΠΡΩΊ ἐγ δι 16. ᾿ 

Ψ. τοορ. Καὶ τῆς τοι πεδέον αἰειώσιον } Τία ἀε Βαδγίοης Ηεῖος ἀοέιι5, κεῖ) ἐν μεγώλῳ πεδύῳ, 17 ἡμαση ρίαμτεῖο β 4 ε[} ; απ 
ῥίαρ:εῖθηλ (δου ΘΟ ΉΈβ1))1, ΣΟΥ ϑΊΑΑΥ ἴαογδ ΠΕΘΡῶΡ νορδηΐ, (σεη.. 
1.2. Νέο δηξιπὶ ἦδ᾽ νοι 5 ΟὨΠΊΡ᾿5 ὩΓΌΘΠῚ ΟἸΓΟ ΠῚ] Δ ΘΠΕΙΡας, νθ τὺ 
τΙΠῚ ἴλη (6 1ρίο (ο]ο0 40 πγθδ, ΟἸΠῚ ἀγοθ ὃς Πους ΡεηΠΠ δας, 
οὐσοιραίο, πος δυιόξζογις ἸὩ το Προπππη νἀδέαγ, ᾿ξ ἐογ ΠῚ ΠΊΔΡΏϊ- 
ἐπάο τπΠππππεέτῦ, 

ΜΝ. τοῖο. ᾿Ακρόκομοι φοίνικες ἔπηρεφξες  Ραΐγης ἀπρ 1οῖ Ἔριπε-᾿ 
ἴο ΠΙσ ογπαπέι, Οὐ Τρίδιπι ἀυθογὶς παίῃγαμ), ὃς ογοίςθῃ αὶ ΤΟ Π1Π1,. 
εχ Εἰἴλίῃ} (φπξεπέῖα, ᾿Ακρόκοροοι εηἰπὶ ἀϊοιπίαν αυΐϊα τῇ ἔππι-᾿ 
τοϊέλίο {014 τατηῖ5 ογπαπέαν, φοίιι6 πο 1Π ἰλΐιπη [ραγρσαηΐ, (εξ τη. αἴξατη εβέγιιηε : ἔπηρεφξες νεῖ Ἐπβλτηῖο αἰεὶ νἱδοπέαν, αυοὰ ἴῃ 
πηοάιτμ (δ: ἐΟΥΠΙ ϑΕΙ ΓΑΠΊΙ (!πριδηΐαν. ΕΒ Αυ]»ζαπΊθῃ Ῥοίείς. 
40. ΠΟΙΓΕ ρεπῇ!ες5 ΒΔ γ]ΟΩϊί, αν αυιόξουίθιις ρᾳῆπι οοἰοῦγδει, Ηὶς ποης 
ποίοπΕΙγ, ΟῚ ΠΡΟ Ρ1 45 ΙΔρί4θας ξογηϊοδίαβ, τοῦγα ἰηἰγδΐα, ατθο- 
ΤῸ ῬΓΟΟΟᾺΣ ΟΟΠΪΙ25 Γπετπηῖ: δ παρι5 φοΠΠΙΗ Ροίείς ϑέγαθο. 1. τό. δὲ Οὐυγέῖα5 1. 4. Τέα Φοίνικες ἔπηρεφξες πεφύασι δῖος τεδἀοηάιπη 
εγιξ, Ραύρμβ {μρϑὺ ἐδξξμγε ογοίόμρε : Ϊ δηΐῃη ονήφεφὲς εἷϊ χμοά 
Ζοξῖο οαγεξ, ΑΡΟΙΙοτ. ἴῃ Ατροῃ. 1ξ4 ἐπηρεφὲς ἢὶς εὐῖξ, 4πμοά {67 
Ζεξξμρη μα ΟΙεμν - ἢς Πρηϊβολίίο ργαροημοηίς ὀϑὲ, ᾳυς ἔξρε ν4- 
Ιςέ (μηρόν, τ ἴῃ ὠπίπεδια,» ὠπιχβόν (Ὁ, ὃς ΠηΉΠδ115, τλθ 5 τεπθ- 
διίαγ. ἘῈ νξγ ΠΠη116 εἰς αἰγόζογοπη ταις ἈΠ ΖαΙα Ἰηδίσατο γο αἱ ΠΈ8 
ΠμΆΓῚ ΡαΪΠΊ45 1η ΒΔ] 25 σΔΠΊρ[5 Παίοϊ ; οἱ δηΐτη ἢος πηοπλογᾶς 
ὍΠΕ ν]ἀεγεέιιν, οαπὶ ἴῃ Αἰτῖσα ὃς Αἴα ραῇπη ῬΓονθηϊαηξ ὃ δε 4 σοΙη- ΤΩΌΠΕΠῚ [επίεπεία πη, απ: (1Ὲ15 Θοπηγηοάα εἰς, ἤοη Γα]οῖο, πες δη-ὶ τςῃΈΙΔ ΠῚ ΠηΘΔΠῚΊ ΡΓΟΐεγο, (δὰ σοηἠθάξαγατη ἐδηΐῃῃ) ΡΙΌΡοΠΟ, Παδη,, ἀοζϊογαπι 7610 115 ΠΙ δ Ποἰδηἀδπη οοπίο. 

ν.1οΙ2. Ὑγρῆς βηρύλλε γλαυκίω) λίϑον 1 Βογγίἑμνγε τὴ ΒΑΌγ- 
ἰοηΐα πδίοὶ γεξεγζ, ψι:ΔΠῚ διγῸ ργσοίογε ; ὨΕ ἃς ῬΠηΐ5, "Ὁ. 37. ΟΔρ. 5. 
ἀξ ελάεπι σεπΊπηα ἰοημιοης, Πράρς Αἰῆτπγδξ ΑΘ ἀηγ9 γμαίϊρ, Ἑδτη ὑγρίωΣ ἐφηΐάάνι γοολέ ( πλΑ16 δηΐπι ῥηρμάαρε Ί. ϑίθρηδηιϑ 1πίεγργοϊδέιν ) ῥγορίοῦ ΡῬΕΙΠαοΙἀτἐδέεηγ, ἤοαέ ἰφΗΣΩ ἀγρὸς Τιατίηθο αἰσπηΐαν, ὃς σφηΐάμε φεδον, Ἡ ον. Οὐ. πρᾶος ἐἐφηξάμγη ργο οἰάγο ὅθ᾽. 7: 4ΉΣ {10 υἱατραίαγ, Ἐ ες ποῖδέ Ἐπ δεδίης υὑγεεὶν ἀϊοὶ πίω βήτ, ξυλλον ὡς Κ᾽ γλαυκῶν (᾿ὡμώτων ὑγρῶν Φ δυκένγχων διὰ πὸ σδρα-. φωνὲς, ηοα σογβογα φίαμος ἰφμΐάς 6.76 υταοαμεην 2 ,ορέδυ 5 Πμοήτ᾿ “νεαεθηι. 8ῖς ῬΙΙΠΪα5 ἐς ϑηταγαράο, οίχηθ δογμηλ ΦἘ 171 σοίογθ, ἐφμϊάο Ζγηϊξαρὲο ἐγ ΔΉ ΠΙ ΜΟΙ ἀμ} γμαγῖς : ὃς ρῬυΐο ροίξ ἀἐεἐμοιεμ ἃς ἰχηΣ άμηι αν ΘΟ, ἴΔΠΘΙΙΔΠῚ (γ ΠΟΠΥ ΠῚ, σοηπιηρπηζαῦ.. (ΟἸΔα σα ΠΊ, γΕΓΟ ὈΟΪΟΓῈΠΊ, 61] Ὀεγγ 115 ἢἰς ἐγ δυπέιιν, ΓΟ Ππουιμηλ Θοα]ΟνΉ ΠῚ οΟΣ ἸογθῃῚ ἱπηϊτατῖ ὃ βογνίο ποίαί ϑαϊηγαῆις ἴῃ ΘΟΪΠΏΠΠῚ; 41] ὃζ φη45 ΠΟΆΡΙΠΑ5 ὈΘΓΥΠΠ ΓΟἱΪΟΓο ΠῚ ποηηίῃ!} γείδιγθ, εχ ἘΡΙρΡῃδηῖο ᾿πάϊσαΐξ, 411 ΘΕΓΥΠῚ σοἸογοηι ἧς ἀοίοι δι: » ᾧὧπ' γλαυχίζων μδβ ὄὅξι 8α- 
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: ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΤΙΙΙ 9. 

λαοσοδαφής. “ὦ σί φησι σμ]ἀθηι ἀσοραε, 71 477η0 σοίογο εἴμξμις. 
Ν. τοι3. ἐν φροξολὴς, ὀφιήτιθιΘ- ἔνδοθι πέσρης 1 Νοπ τόξα 

φορ(ολὲς 6ΠΠμυτα τοΥΥ θη πηι Ὠϊς τοδάϊ Ἡ. ϑτορθσπτς ς της {(Π], 
ἴῃ οὐόογεπι ἀπόξιι5, απο ΒΕΓ ]1Ο5. παίοι ἐν φρϑζολῆσιν ὠναύρων 
ΨΕΓί. 1115. ἰερεγεῖ, δἴαια 101 6] μυΐα ἐουγοΉξεμηι ΠΡΌ ΠΟΑΓΙ Ρὺ- 
(λγιί, ὃς επηόεπι πΐγίσιια ἰοσο (βηίπ σοπρτιθγα ΘΧἘἸπηαγιῖ. ϑεά 
Αἰ εἰς ἐμξολὴ, φυοά οἤμυΐμηι τοόξο τοδὶ ροΐείξ, Δ φρ9- 
(ολὴ, ηιοά 2γο)Ὀ)276η}1.4),) ποῖδξ : φρεξολὴ, ἐξοχὴ, ὃς φρόζολοι, 
λίϑοι!, Ηείγοῃϊο. [Τΐα φροξολαὶ ἐνοαύφων, ναί, 11 δ. Ππηξ δ) η27167)-- 
2ε: Πημυ!οΥΉ1 Υὴρα 5} Ὠϊο γετο φῳρφοολαὶ ( τξ τεύξε ποίδέ ϑαϊπηδῇ- 
115, ποΐ. 1η δο,1η. Ρ. 341.} {τὶ δὴ γι, 2) πα σαμε μ72 14. σμαδμς 
οαάϊεηγ ΟΡ ίξδ: γμάγηηοῦ. ᾿Οφιῆτις Ῥγὸ ᾿Οφίτηῃς ἢϊς ἀἰϊοϊξιν ρὲγ 
Ἐρομεβεθη Ροθί. αἱ πολιήτις ῬΥΟ πολίτης εξ δυι6 ΠῚ} ΠΊΑΓΠΠΟΥ ἐς 
ἴρεοῖεβ ἃ (ἐγρεηξαπΊ πηδοι}}15 πο ἀϊόϊζα, (οῖϊο ῬΙηιο Π.. 36. σα. 7. 
Ἐτγτγαξ Ἰρτίαῦ Ἰηΐογργας Ανίθηι8, Ομ! ᾿Οφιῆτς πέτρᾳ ῬΓῸ Ριόρυῖο ἰοοῖ 
ΠΟΠΊηΘ δοοιρίζαν, ἀππη πο ὈΙΟηΥ ΠῚ νεῦρα {1ο γε ας, 

------ Ορῥιοιτάίς ἀγοῖς τη αγυῖς, 
Ὡς ἀΠΠΠΠ1}}}1 πιοάό Ῥυιίοιδηιι5, τη εοάεπη εγτογε νεγίδέιιϑ, 

Ορρβίαη σάγπηαηῖα βοέγα. 
ΒΕΙΎΠπλ ᾿πηῖγα Ορῃιέεη ἰαριάδπι πδίοι ἐγδάϊε ἢϊς Πιοηγῆιι5, πδατς 
ἤος ΠΉγιμ), ΠΠΉΠ14 εηΐπὶ Αἷρ [115 ἐεγαπέαγ : 14 Τ᾽ ΠΕορἤγδίξιβ ἠδ 
ἸΔριἀ: δεξ, οἱ 5. χἡ ἐν ἑτέροις οἱ είσκον.) δεωκογομλύοιο, 17,06» ΣΉΉΣΗΥ 
αἰ μ 171. αἰτῖς ἰαρταϊδης ἄμηι σααάμηέηγ. δὶς ῬΙΙηῖ5 ἀ6 ϑαγάᾳ, 
1 “μά κεῖ [νι οἴγοα Βαὐγίογιζανι οηρῈ ἰφρταἸοῖη Ζημεάαηλ ἀρογ2-- 
γ6ΉΏ7, ᾿ΥθΉς 29) (4 Χο, σοΥ̓ 415 γπ0460 ; {ς1]. μξ ΠΟΥ 1[ῃ ΠΊθο οοΥ- 
Ρογε. Ἐξ Ππηπέεγ ΒεγυΠο5 Ἰδι ἀεὶ φίος ΠπΠΦ Π1Π1] ργομιθεῖ. [Γα 
δι ἢϊς Ἐσλίθπι5, ππεέξαρῆογα πο Ἱπείθραπί, Ὀογυ]ΠΊ μαρμάρῳ 
λίθῳ ἐγϑαλαμόϊ τα δὶ 171 γ7 ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ἐ 47) 714772 102 ἐῤραίαγμο γρομδαγε, 

αἰ Πγηταΐ, ποίοις ἱπίογιτι Ορῃιΐξπ τηδγπιουῖβ εξ ἐρεοίεπη (δ ργὸ 
Ἰοζο φοοίρίεης ; γογθα 6ΠΙΠῚ εἼ5 ἤς {6 Παδεπί, Τόσί- γείρ τις ἐκέϊ 
ὀφίτης ἐκξ ἄλλων μάρμαρον λίϑον, ᾧ ἡ βήρυλλ- ἐνθουλαμαῦς )᾽ ἡ 
ὀφίτίω Ρύο ὀφίτης 101 Ιερεπάππι 1, φαοα 1Ππ|ὴ| ΠΟΌΪ5 σΟΠΟΙΠ Δ Ϊξ, 
᾿Ψ τοι 4. ὑῷ Βαξυλῶν- δὲ πνοιϊυ) Βορέαο] Α ΒΑ ]ΟηΐΑ 14Π1 
«ὦ Αἤγτείδῃι ργόρτγις αἰώζαπη ἐγαηῆς, ΝΙΠΟ τε, Βαρυ] δῆ ΟἹ πη} 
Ταα]ογε, ὃ. ργιηγα ᾿ἱΠ ΠΡῺΙ ΠΊΟΠΑΓΟΠΙ4 ΠΕ ΘὈγΕΓ (π᾿ 44 εἰϊαπ Αὐ- 
θεῖΑ τὸς τεγέϊα ΑἸθχαηάτγι νιόζοτγια οἷαγα) “185 ἸΠοΟ] 15 ργορτίαᾳ ἀϊ4-- 
Ἰεζξο “επγῖα ἀϊέϊα εἰς, (εἴζα δέγδαϑοπε : υὐ ΩΣ ρυὸ ες δρυά 
ΟΠαΙάσιπλ ραγαρῃγαίζεη ρεγρείμο ἱεριέαγ. Τ)ὲ ποπητηῖς Αἤγτγία τας 
οης 11πὶ ἀϊέξιπ τη νογί. 772. Οσπὶ νεῖὸ Οτζοὶ {Ὁ ΑΠγτῖς πο- 
τήϊης, ηποὰ ροίϊθα 1Π ϑυγίδηη πηπξαγιηΐ, τερίοησβ μἰεναίαιιθ Αὔν- 
Το ἱπηροῦῖο {145 σοπηργεποηάδογεηΐ, αξ 101 ποΐξαίιπη, ἢίπο ἔα- 
ΦΕιιπὴ υξ 4111 41145 ΠΌ]}015 Προ ραγίεβ Αἰγτγία {πνϊέξε {ππηρέας πο- 
τηΐπς ποίαυεπί. Ἐπ Πιοην 15 σα ἄειη ΓΘ οΟἰὙγ1ΔΠΊ, φαξ ε͵α5 ρι- 
ἴεηγ, ρύὸ Αὔγγια {γιόξε ἢς νοσαΐα {ππη : ἢίης εξ σεηέες φαδί- 
ἄλτη ΑΠγτίατη ᾿ποο]επέεβ εηπιπηογεῖ, γΓΟΡΊΟΠΕΠῚ [απΊθη Ἰρίαπη ΑΠγτί- 
ΔΙῚ ΠΟη Ποιηϊηδΐ, ΦΠΡΡ6 αιαπ ἰοη σα ΔΠ01 {ταΐα, (Οσεπίεβ πὰς 
μις τοζοηίεί υὑχῆρ᾽ Βαξυλῶν Ὁ.» ἔοο εἰξ μέεγᾳ Βαῤγίοπρηι, ἃ αὐ 
ἬΝ τόν ἘΣ 
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55. ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ 5. 
{οΠςεέ Πέας ΕΠῈ βηρτηδέ, [Τὰ ἐδηγεπ οἱ τά Βογεδηι ΠΠ1}] γειβοιδ. 1πἤϊοεξ : φιοά ἀε ΜεοΙαθδες 4 οΠ] ἃς ΟΠαϊ]οηϊς, ΑΠγγῖδ ἸηοΟ] 5,. νεΓι ΠῚ εἰ : (6 ΟΙΠ]9 νεγο φῃίά (επεεηάιπη ἢέ τοχ ἀϊιηγεξαγ.. ΟὈΙ ει ΙπίευΠΊ ποίαν ΠΠδοξ ρατη Αἤγγῖα ραγέδιη ἴῃ σι ΝΊηι5,. ἴεξα ΝΊηενε, πρὸς Πέα ({ιαπ} φαίάδιη ΑΙ κά ΤΙρτίη, 411] δὰ γοαη, βανιμπὴ Πδΐππηξ, πα ἐδ τὸ νἱ4θ 
δόρπον! ἀϊξξατη ; χιιοα ποπηθη ΤΠ ςθξ Οταοὶ αὖ α. ῥεῖν. ὃς δηαξαίγω, ἀεάπζξιηη ΟΡΙΠΑΙΙ Πηξ, ΕἸ]ΊΕγιΙς ζατήθη, ΑπηΠΊΔΠὶ φιόϊογιξδίϑ τας 

Ν. τοῖ5. Κιοσοὶ 1 [πέεγργες ὈΙΟΠΥΙ͂Ι Ανίδημς πο Κιοσοὴ (ἐᾷ Κοοσοὶ ἢϊς ἰερί6 νἱάδέιρ, Ἰρίβ βηϊπ Οοῇὶ τοῖς. Ἐξ Ρῥτοίεέζο ΟΟΙ]Οτ ΠῚ, ἔδιι ΟΟΙχογηλ, ἤέας ποη πηγαῖα Βαϊς ἰοσο σοηρτμ. ῬΟΪΥΌΙι5 ὅς 411 Μεοάϊα δογιτη ΓΘΡΊΟΠΘΠΊ ἀσοοηΐδηξ, ῬιοΟΙδηιις Ιηῃ δμΠΆΠᾶς Ραγία ΑΠγείας ργοχίπγα ἰοσαξ, ϑέγαθο ΕἸγῃλδεῖς σοηϊαπρ!ε. ἘΧ ΠΙΡ γέρῸ ΟΠ ΐΡιι5, ἀπ 6 δ ΔΓ ΝᾺ ῬΠΠΗ 1]. 6. ς. 27. σοηξξαΐ δος Τηοηΐδηδ δημ1Π6 Ἰη6Γ ΑΠγτίδηΊ, Μεάίδιη, ἃς ΘΙ ΠΔΠΔΠῚ ἰητϑ]οόα ς Ὡπά δ ΓΕρΊ ΟΠ ΘΠ ΘΟΓΏΠΩ Ϊὴ Ἰρίο οοηῆηίο Πέδηγ 81] Μεάϊα», 4111 ϑιῆ.- Δηδς Δ()οΙη(. [{8 δὰ Ομδηΐθῃη συϊάοπι τείρείξῃ Βαδγιοηΐα ἢ χης, Ἰης γερὸ ποπηίῃ!! μά ΒΟγοΔιη ΡΟΐΠ15 φυδηγ δα Αἰ γατη γογ-ὶ δαηΐ, Πέι! ΡΟρα]ο ἢϊΦ ποπηπδῖο (Ἀξὶς ζοηνεηϊεηΐα. ΟἸΠΠο5 φυϊήεδηη εοίάεμῃι ση} ϑι1Π|ς ἔροϊξ ϑίγαδο, [1 5- Λέγον κα γἡ Κίσσιοι οἱ Σιόσιοι, 

ἈΟΠΊΕη Οὐης Δοσοήϊξ Ππλη} ΟἸΠΠΟ ΠῚ ΠοπΊςη, πιο ἕδπηεη ἃ Οῥηςς ἀράποῖε Βοομαγέις, ΟἸΠΠΠ0: ἃ ροίζοτῖς σρης ἈΠῚ ΟΠαπι δαΪΗ͂Σ δοησο ἔξῃς, ἃ ΝΙπιτοήο (411 ΒΑΡ ]Ωη1α: ὃς νἱοϊηὶς ΤΕΡΙΟηδι15 ἹπΊρεγαν τ}. ἤὰρ ἀεήαζξος. ῬιοΙοπΊσιιδ ἕαγηθῃ ΡΓῸ αἸνεγβ σεηέθιι5 ΟἸΠΠος ὅς. Ορῇαος δορορίέ, χιοα ἀϊνειρίῃ μας ΠΟΠΊΙΠΑ ἀρι ἀϊνεγίοβ δυιέξογεθο ἵπνοπορῖέ, ὥς Πέαπη πο ῬΓΟΡίπ5 Ἐπ ΘΠ, Ομ ΠῚ ναρὶ [πογιηΐ, ὅς 
[βαγΠ] ἄερον οηΐ : πηήδ νοὸχ νέμογτω, ας δὶς ἃ Ὀιοηγῇο αἰανρατ, ἴτυν, Νοιηλα!ς5 σομδιις ΘΟΠΡΓΙΑ, ἢ!5 ὃς ΜΟΙ Βδεῖς ορξίπιο οοηνο- ἡ. (οῆδος ηιυϊάοῃ) ἰατγοοιη!5 ἀεάϊέος ΠΠΠῈ, ὥς δὰ ΔΙΠΙθηο νίνγογθ. ἔοΠΠΈο5, τείονς (εοριρῃμ5, φυοί ὃς ἰπημὶς ΡΙΙηϊη15, Οο[γρος ἰχέγο- 
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ΟΟΜΜΕΝΤΊΑΒΕΤΙΙΙ 5. 
μος ψοολῃβ: αἴάπε Δ]1412π| εοτγιπὶ Ῥαγίειῃ πῃ Μοΐας πηοηΐδηϊς 
Ῥίορε Ῥαγίπιατη νυ χης πάθη τε δηξ. 

Μεωτι τω 5 1 Μεαῤαιας ἴῃ Ῥεγῆάε γχέλ Ῥαγδειοθηεη {ξαέυέ 
ῬιοΙοπΊ8ε 115, 1. 6. ς. 4. Ἰάεπι γεγο ϑαπ)θαΐδϑ τη Αἤγτγῖα ποηηϊηδέ, 1]. ό. 
Ο. 1. Ῥζορε ϑιξδοεπος ὃς Αροϊ]ἱοπίαζας : ὉΌῚ ἀπδιίο δὴ Ξαῤάτας 
ηοη (ογθεηάππ) Πέ, φαοά εοάεπι Πτν τὸς ϑαθαΐᾳ ἃ ΡΠηῖο {ταΐιι4- 
ταγ, 1. 6. ς. 27. ὃ. Μείαδαζεπε δὉ εσάείη {ἀργὰ Οοίδος δ δερίεη- 
«οπεπὶ ροἤία εὔδ ἀϊολίαν, φαοά πὶ εὐπάεηῃ πίπι σπὶ ατῦε 84- 
Ῥαία τεριοπεπῇ 1141 ἀδάϊιοϊξ, ὈιοηΥΙ εἔῖατη ἀε ουρΈΟΠΙ σοηνθηΐ- 
εηΐεπ). ϑίγαθο εἴϊδι ]. 11. Σαξατικίυδ δὰ Ζαρτίαπι πιοπίεμη Με- 
ἀϊδηι αὉ Αὐπιδηΐα αἀἰγιπιθηΐθπι {τλίαξ ς ὉΌΙ ἰαπιεη Μαστ(ατικίωΝ 
Ἱεσεηάιιπι πλοπεΐ Οδίδλυθοηι5, ασαοά Μαςα(ατικὴ αὉ εοἄεῃ),]. 16. 
60 Ιρίο 1ῃ Πέι {ταϊαδέαγ, ααλπὶ ᾿Ελυμαίας ἐπειρχέαν 101 γοσαῖ, {1- 
ΟυΠΠῈ8 νετοὸ ἀδ δὰ ἀϊόξιοης (δ τὸβ Ππαῦεδέ, τθι1 φεγίς Με Πα. 
τερίο (πξ, ὁχ Ῥιοηυ ΠῚ, ΡΙΙηΙ,, ὅς τρίππ5 ϑίγαθοηϊβ ἰεηΐεηξία, υδὶ 
ϑαιηθαΐα ( π| σοτγιρία ΠΕ εὰ (ογρίαγα ) ἃ Ῥίοϊεπηδο “ταξιιπίαγ 
4πο5 ὅζ ϑαδαΐας ἀἴοὶ ροΐαιξ ἤθη πιοάο εχ δίγαδοηθ, 1.11. δ υἵ- 
Ὅς ας ϑαθαΐα Ῥ]Ιηΐο νοσδίιγ, γεγαπ ὃς ᾿ηΠ46 ἁγρυϊίαγ, 4υοά 
δαύεραᾳ ἨδΌγαΊ5 ἀϊοι ἐγδάϊε Ατίας Μοηίΐδηις, ἢ Οτίεϊο Πἀε5. [6- 
ψεπῇ υ!άεπι εξ ἔδεν: 15 ποτα ὮὉ, σαπὶ νοσδὶῖ δἀϊαπόξα, δἀἠεέξιο- 
ΠΕΠῚ ψοΪ Ἰαζξαγαπη πογιηΐ Ἡδθγαλιοας ΠΙηστια ΡΕΓΙΤΙ, οαἱ οορηδίας 
Πάτα σεηΐπαμη ΠΙησὰσρ. (υοά ἢ Μεαδαία εἰαπι 4681 1Π Ῥεῦ- 
Πάς {πεγιηΐξ, δὶ ἃ Ῥίοϊδιησο {αϊαπηζαγ, μος ᾿πάθ σοπέιρ δ οδπ- 
ἰεπάμππι φιοά ναρα σας [πεγιξ, ἰΔίγοο 115 νἹοίηο5 τηξείζαηβ, ὃς 4}- 
ἐπ ἰοσᾷ οὐσιραηβ:; σπορὰ ἐξ ΕἸγΠΊσΙ5, Ζιογιπι ματα Με αθαΐδΡ, 
τγλήτε (σεορσταρῆι, ἃς ἀε σοῆδις πιοάο ποΐδέμπη. 

Χρηωνὶ τῶ 5] ΟΠαϊοηϊς Αἰ ἤγνια γερο ἱηΐεγ ΟΠ ρῃΠο ἕο πο 
ὃς Ζαρτυπι πιοηΐεπῃ ἃ ΡΠ] ηϊο, ]. 6. ς. 27. {τδέμιξαγ ; δΔὉ εοάεπι εἰϊαπ, 
ς. χό. Οἐο!ρῥονι τρία, Ῥαγίῃιοὶ τερῃϊ σαρυξ, 25 Οβαίοητεά ἃ Ῥαγ- 
ἐβρης σομάιία 1 ἀϊοϊςατ. Ῥτορε Ζαρστγαπι εἴα ΟΠ οηϊεῖ5 ἃ ῬοΪγ- 
Ῥιο, 1.4. {αέατέμν, τὶ εἴίλτη ἃ δίγθσηε ἰ. τό. πξ ἃ σαί θοπο ἰοοιιβ 
1116. τοιττταϊξαγ, σαπι ἴῃ δὐεῖ5 ρετίχας Χαωνὴπς (ογιραίαγ. 114 ἀδ 
Πῖιι Πυ]}15 ρεπέϊς πα Π]Πατὴ τοῖταξ ἀμ θ᾽ ΠΠ1. 

Υ. τοιό. ᾿Αρμβνίων ὀρέων 1 Νοη εοἰάεπι “γγηθηῖος γηογδδ: ἢϊσ 
1ηε]Πσὶς ἃ φαϊθιι5 Ἐπρηγαΐεη οὐγὶ νοΐ, 978. αβαγημαγαῖ : εχ ΑθῸ 
ΕΩΙΠῚ δα Ῥαγγαγά!5 ραγίε ΕἸΡἤγατΙ5 οὐρὸ εἰζ, Οαίρι! γεγο πηοηΐας 
Ῥιοΐεπιδο γοσαΐι, {ιος (Ὁ Ραγδοποαίγα ποηηπε δίγαθο οοιηρίθόϊι- 
τὰν, Δυπγεηίατῃ ἃ Μεάϊα ἀπτεγπγπληξ. [1πά46 οοηπίζαΐ, φαοά 4] 10] 
ῃοίαν!πγι5, ὈΙΟηΥ ΠαπῚὶ ποιηηθ ΑΥΠΊΘΏΙ πιοηΐῖ5, φαοά αρε π[ατ- 
Ῥαΐ, ποῦ ραγιουϊαγεπλ 414 116πΔ πιοηΐοθηη, (δὰ 4αΒΠΊΝΙ5 481 1ηΐγα 
Αγηηεηϊδ εγπηηος οἰζ, ᾿πτ6ΠΠἸσέγα. 

Υ. τοι7. Μηερχῴ τέμπεα  Μεάϊατη πϑεερρῴζων Μηϑ)χᾷ τέμπεα, 
᾿νοσαΐ, φιοὰ ᾿ηΐεν πιοηΐε5 ἴα ἢ, ὃς πιαχΊπγὰ χ ραΓἕα Δ6Ὲ15 ΠΥΡΊ, 
ὃς (γἱνὶ5 οράοα (ππάδ νεῖ. 1032. λασίας εἰαμβυεὶς, ῥγάξά ἀἰθη1: αΥ- 
ῥογίδμς σοη 4, ἴῃ ελάθπη ποπηϊηαᾶῖ ) πα ργορτγία {πηξ ποῖα Ιοσο- 
ΤᾺΠῚ αι ΤΕ,1}6 νοσαπίηγ, 4.414 (απέ ΤὨΘΠΔ]1σα 114. ἱπέεν ΟΠΆΠΥ 
ὃς ΟἸγπηραπι ρὲγ αι Ῥεπειφ Πμϊς, Τέμπη κοιλώμοτα μεταξὺ 
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᾿ΟΥ, ὅς Λίρα; 452 για ̓ ν ῬΕΓ [5 ΡΓΟΧΙΠΊΔΠΣ ( οσα}5 ΠΑ ΧΙΠΊΔΠῚ ραϊ- 

ΟΟὈΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΓ5. ᾿ 
δ ὀρῶν, ᾽ὁ οἵ (υύδενφοφι τόποι, Ὑενηρε σοπυάίος ἐμέον γμ0Ή 81) 
ἔθ᾽ ἰοοᾳ ἀγρογεύτις τομ τα, ΘΌ1445. Ἶ 
Ν τοῖο. Γηλοί ξ, Μάρδοι ΣΦ, κἡ ἀνέρες ᾿Αφοπαγίωο)] Ὦε (εἰ 5 

{πος εοἰάεηι οἰπι Οαάήιϊι115 [μοι ΡΙΠη1.5) ὅς Μαγαὶϑβ 74Π} ἀιέξαπη, 
1η. γεγί. 732. Ἐοὸς 1ῃ Αἰγοραίεηα γερίοπο ρίεγίψπθ {δέππηξ: 1ρίος 
ἴλτηθη ΔὉ Δίγοραίξηι5 ΟΠ Ππησιέ ὈιοηΥ ἤτ5, ποη πΙΠ οὨ]ογες ἰχν 
δΙΟΠΙ5 ΠΠ|5 1Π00 [15 Αἰγοραίεηοβ νοσδηβ ; σαπη ΘΕΙ͂;, Μαγάι, ὃς 4111 
ΠΛΟΠΈΟΟΪδΣ με]ανοίφο χὴ λῃςοικοὶ, ἰφέγονδς πὲ αἰλμραρ θὸ γ,ργά-, 
γ7Ώ1, {εἴτ δίγαθοπθ 1 11, ὃς φαίάοιη ϑογίῃῖοὶ σεπογίς, ἔηθμηξ. Οκέίεγα Αἰγοραίεπεβ ὀυοοίμονω χώρίω, βοίϊοία ἰοσα, νοσαΐ δέγαδο, 
τ ῬΙΟΠΥ 15 ΠΙΟ ξειϑηλέῳ, γαϊαν᾽ Αἰτοραΐεηθ γεγο ἴδῃ Αἰγοραέϊα,. 
Πς ἀϊζτὰ 40 “εγοράεο ἀτιος, αι οᾶπι ἃ Μαοδδοπιπι ἱτηροτῖο ΠΡ6- 
ΚΆΤΩ [ξγναντέ, ἐείϊ 6 ϑέγαθοπα 1.11, {ρτὸ {πὰ ἔἈΠῸ Ῥίοϊεπηδις Ρτο- 
ὙΙΠΟΙΆ5 1148, ΠΙΑΓΙΙΠῚ ΔΙ ΓΟΓΆ ΠῚ ΤΥ οραἐθηθη., Δ] ἐογΆτη “Ἵπέγοβά:: 471 
νοοσδῖ, {0 ]Πτμ1ξ, αξ Δητς πο5 ποίαντξ ϑδπηδῆμ8) Μεάΐα Ιλΐα [ππη- 
Ρία Ῥαῖ5 εἶ. Μράογιρι, χμουηρι βάγ: {μηὲ “:γοραέφηξ, ῬΊΤη, 
15. 6. ζῶρ. 13. Μεαίδῃη ἐπί ἴῃ “εγϑραεονιθῃ Πᾶης, 4π ΒογΘαΙ- 

ζει Οβογονλε γθΉμθ71 νοςαξ Ῥ(οΙοπριιβ) ἀἰν ϑίγαῦο ; ὅς Ρίοϊε- 
Πγϑε 5 ΜΕ ΙΑ ὩὉ Ηγγοδηΐο τηατὶ αὐ ῬευΠάῖς ἐογπηπος δχίθπαῖε. 
Τιοην Πὶις γεγο Με 18 ἐδηέιπ) Μᾶρπα ποπηεη Μεάϊα (Ἰδαξ, α!ρ- 
ῬῈ αι ἃ [0115 Μεάϊ5 φοἰεγεέιιν ἤης ΘοΥ ἘΠ σΑΓΙΙΠῚ δεηΕΙμΠῚ πη Τηγα, 
4.185 ΤΩΔΧΙΠΠΔΠῚ Αἰγορδίϊ85 ραγῖε ΠῚ ΟΟΟΙραγαηΐ. 

Ν. 1οζο. ὠγαυνῶν ἔϑγεω Μήδων Μεύΐα Μαρσησ, δι ῬΓΟΡΓΙΘ 
ἀἸέξα;, ῬεγΠαὶ νἱοίη5ν. Ἰηςοία (ψιος εἰὐγανὲς νοσδΐ, ΟὟ ἱπηρου πὶ 
μοί, νἱζ}15. Αἰγγιῖβ, ἀϊα τοπιοειηε}) δὶ Ἐοθδέδηλ ὉΓΡ95, Μεάο. 
ΓᾺΠῚ ΟΠ] Γερία : ὅς ἴῃ χὰ Μαςοάοηίο!α ὃς Ῥαγίῃιοὶς γεριθιις 2 11- 
νὰ [ἐε5, τὸ ΠΥ θεγπα 115 1π ϑοἰθηςία, ἢῖς ἴῃ ΟἰερΠοπίε, ἐετα 
Θ ΓΑ ΌΟΠΕ. 

ΜΟΊΟΣΙ. Κείνης το ἡἤνξης} Α Μεάεα Μοδογιη οΥρΊηθπη {ι- δυ]οίε ἀοάιιοῖς, Μεάιαπὴ ὁμώνυμον γεαν, ἸΡΙ͂ φοσΊ1Ο᾽))17167)2 ἐΟΥΥ 472 νορδη8 γΕΓί. 1ο26. ( σιιλπὶ ἐπώνυμον ροξίιι5 οἰπ ϑίγαδομο ἀἴσετδ ἀεδυέ, πδαις δηϊπὶ ἰάθ πὴ ρίαηε ποππθη Μήδεια [απ η, ὃς Μῃ- εἶα. τε ΊΟὨΙ5 Ἀρρε!]λέῖο : Ὁ πε ἀρὰ Θγάοαϊος να] σλίατη ππ ἃ Μετ᾿ ἀο Μοΐάξας Π]Π1ο, αὐ ᾿ρίᾳ Μϑάςα, Μϑάογῃπη ΟΥΡΊΠΟΠΊ ἀορεγίεγε, πὲ ἢ} ΟΧ δίγαδοης 1. 11. σοηίζαϊ, 564 εχ (ογῖβ Πξθρῆς ἔσο! !8 σΟΙΠρι ροίοίς, ἢ πυρά ἐζαζοξ Τοίερῃιι5, ἃ ήφάκὲ ΒΠ10 Ἰαρπεέ, ἀε φῃο 6εη. ς. το. ἢ Μεάοχγιιπη ΠοπΊθη πϑτο, ὅμῳ ῬΕΓΡΕΙΠΟ ΕΠΙΠῚ σεῃϑ δᾶ ἴῃ ϑουιρέαγα,. ἴλογα ΜΙφάκὲ νοολίαν, ὃς ουτη ΕΪΔΠῚ Ἰπηστέαπ. 
Ν. το 2. εμύμον - ἡρωΐνης 1 Μεάδαᾳ ἢϊς ἡρωΐνῃ ἀϊοῖ Ροΐείς, ἘΠῚ ὃς πιοῦο ξρικυδος ἐἀϊόζα εἰϊ, τ ΟἹ ἰουΐεπη ἃς Πεγοϊ σα ΠΊ ΔΏΠΊΠΠῚ ἊΟ ἹΠΟΪγ τὰ [δοίπογα, 4μδΠῚ απο σθηυς ἃ ὍΠ5 ἄποεγε ργοάεγείωγ, ὅς ῬΓΟΙΠάς ἡμίϑεί)" Παθεγὶ ροξιοιῖς. ἘΔ ΘΗ ΪΠῚ ΖΕεία ΟοΙςβογιτ γος δ5 ΠΙΙὰ [αἱ : δπη νεῖο 0115 ΑἸ ταπη ΠΗΪΠΣ [αἰ δῖ ίαηξ, φαοή (οἱ τ᾿ ΟὨϊάδηγ, «αϊα 15] τἰτητις οἢς δα Οὐἰδηΐθγη Ἰηξεγηϊ ΠΊΔΓΙ5 ργοσθίπις,. Δη ΓΙ ΕΠ ΠΠηγ1 (σγαοὶ ῥγὸ αἰ] εῃιο Οτιθηΐς, ὃς ἰοοο χπάδ 80] ἰρίε οὐὔἵτ 

ΚΓ, ἀροροιξηΐ, με ἃ ΜΙπηηριτηο ποίαδίωιϊῃ ἴῃ γοεί. οάο. Οὺ κι 
πιρῦξ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙ 5, 
ΤΩΟΟῚ νΕΓῸ ολυίας ΠοΙΟδ5 ἀϊζξος ἐεἰζαίαν ϑι:445, Ἥρως, ἡμίϑεθ», 
δυμα]ὸς» μυναῦίθ᾽ , έτος, (δγηϊάρις, βοξθης, σϑηξυοίης. Οις 
δαΐοτη Μεαδλπη 2 ομίρ ας) αἰοὶ ἔθγεῖ, τξ νοσοπὶ οἰμύρονα Ηϊς γεά-. 
ἦε Η. δεερῆδηιιβ, ομπ γεπεῆςιΐ, φῃο Ὑοίδα ργίνιρημπη ὃ πηράϊο 
ΤΟΠεγα οοηαία εἰξ (ξ οδέεγα Πογγεηάα {ΠΠι|5 ἔβοίπογα πη, Π1} ἃ 
ὈΙοηΥ ΠΟ ἢϊς δοουίδειγ ὃ Οδηΐεπάτππι ἰρίξιν ποπΊθη ὠμύμονα 
(φυιαμην!5 (σΓΑΠΊΠΊΔΙΙΟΙ ῥἱ εν ἐηομίραε αι τοδάλης, ααῆ ἄμωμον 
αἰϊέξιπι ορίπδηζες ) Ζημοίγεαρι ροΐίῃ5 διιΐ “βτοπηαηι ἢῖς Πρηιῆρατο, 
τς 1η 11 ΗΟΠΊΕΙΙ ἰοοο, 

--- ὠμυμον ἢ κρογερόν ᾿᾽ 
᾿Ακταΐοιο ὡρο βύον Ἴλιοσσϊο ] ΑΙΠΟηΪ5, 485 ΠΙΠῚΙς ἤηντας ργα- 

ταν] τευ, αι ᾿Ακ το 6)" ἢϊο ἀϊοίειιν, φαρά Ατέϊοα, ἴῃ αι Αἴμδηκ, 
[πὶ "ΑκἼη νοσάγοτιν, νιάε ἴῃ νοΐ, 423. 
Ψ. 1ο24. γόνῳ ΤΙανδιονίοιο 1 ΤΙ είδ!., συ)ι5 ῥέον. ΖΕ σεις τὸχ 

{πεηϊεπῇς5 ΡΑΠαΙΟηῖς ΠΠΠΠ15, 4Ὼ1 ΟἸΠῚ Ἔχ ῥγίογα χοῦ ΖΕ γα ΤΉ. 
6 σεπιηῆεί, ροίϊεα Μεάδδμι δὉ Ἰαίοηθ γθριἀϊδέατη πταίγπιοηῖο 
ΠΌῚ γπηχις, Ἐὰ νεῖὸ 7αίοπεπι, 4} ἀϊα ἀοπιο «᾿Πιεγαδέ, ΤΟ ΠΟΘΙ, 
ΘΟ. ἃ Ραίγε ΘΟρΡΉΙΠ), νεπθπο ἔο]εγα οοπαΐα εἰς : της 1ρίᾳ ΑὉ 
“Ἔρδεο (Δρηϊίο ροίζϊεα ἢ] ) ΑἰΠθηΐβ ριΠ οἵξ, τεῖζα ῬΙπέαγομο ἴῃ 
ὙΠείεο, συξ ργῷ ρυάογε Πιρίε, υξ δαόξονι ποῖτο ρίδοεέ ; ἀδίπας 
οππὶ Με6ο Π]ΙΟ αὖ ἔἜσεο (ασερίο ἴῃ Μεαΐδπη, ἃ (οϊοῃϊάθ ΡΔΊΓΙΔ 
ΟΠ ἰοηρο ἀπ]ηζληη, ἐ3π} σοποο πε ἐμ ϊαπέαγ» στη ἴῃ Οοίςῃῖ- 
ἄεπη τανε ποη διάεγοί, ῬΆμ]Ο ΔΠΠτερ 45 ΟΥαουϊογατη ΚΑΡΏΪΑς 
γείεγέ [π|ΠἸΠὺ5 1. 41. ΤαΓΟΠετη παγγαης οππὶ Μοάδα τη ἢδ5 ογᾶβ γϑι- 
ηΠΠς, ὅς ἃ Μεάο Μεάεα: ἢ!Π|ο Μεάϊαῃγ, αὖ Αὐππθηΐο Τιίοηϊς σοπηίο 

ΓΓΠΕΏΙΔΠΊ ἀΕΠΟμηΪ πέδη : ΤΊ ὃς ΑἸθαηος αὖ ]αίοπθ ογίος τείογε 
τη 1.6. ο. 12. ὃς Ῥογίαβ ἃ Ρεγίξ Μεάϊ ἅΠο Ετηγδεμίτ5 ὃς δ] ἀο- 

ΠΟΙΠΙΠαΐοΚ ἔγδάιιῃξ ; ἕλτη [λές ἁγῃηᾶ ἤπα ]αίοη ὅς 6] 5 ζοπηϊξε5, ααξ 
(στῶ 1}}} οογία ἔα 125 {πᾶ5, οἰγοπηγέα!οὐαηε } 

Ν. τοζϑ. Οὐ οἱ ξίω 1 "Είω Πίος Πρηϊῆσας ἰϊοοῦσε, Πρυξ ἔς; ΡΙῸ 
ἐς: ἃ Ῥοεῖί5 ὅγχοιβ ἔδρε ροηϊέην, ὃς δ]αλπάο εἰ ΡΙῸ 4266 

ΡὨΑ Γλζιηοϑβ, υζ ἀρι Ηογδέϊι 1, 
λαηίηυ: ὁρρέάμίο χηρά ὈοΥ[ ἀσογο πο ο[,. 

ΜΝ. Τοῦ. πολυφάρμωακοι ἀνδεες ἔασι 1 Νείοίο οὰν Μεΐος δορὰ- 
εἴ 4041 νοποῆοι5 ἀξαϊξος, ἑαπαιαηι ἃ Μεάδα πος οἀοίΐος, πᾷ 
οτίε Ῥγορέεγ οἱδιιη φρο Μεάιςιιπὶ νι]ρο γοσαίμπι εἰξ, ἀε χα 

ἰἸηπ15, ο. 24. ἀς Μγἤαᾶρεης, ἄρραγοξ ῥογδα ψμα ΤΉ βοΙ ΓΗ οἰδμη 
μια ὁοσαηξ ΜΜ͵οάϊομηις ῥὸς κά ἱποεράτηρ οχοίέφεμηι (ἡ οὔγμθγο 
μα σ 60 1645, ἀγάεε γηασίς. ΑὐητοἸδηι5 δξϊδμη 1. 23. ἴῃ Ῥεγπάς αϑῆυ- 
ΔΈ ΟἸει 1 ΟΟΏ ΠΟΙ καί 4110 1Ππ|π|ΠῚ (6! πππν, ΓΠ Πρίεττε αἰρίδη, 

ἘηδΟΙΈΕ, ογεμηδέ, [6εἰτὶ ὃς Χαρικὸν ὃς Μησδικὸν (ἴοῖ Ἰηΐογργες Ν1- 
ΡΑΠΟΡΙ τείζαίιιν. . Μηδείας ἔλαιον, Μδάρ.6 οἰδιρ, Ῥγοσοριο ἀἰςῖ- 
αν, (σοίϊ,. 1. 4. ΟΧ απο ({π| εἰίαπι ὃ ῬΙ]ηΐο, 1. 11. 6. 105.) ὨΔΡὨΠΑΠῚ 

εἶφϑαν κληῖσιν, “Ἑλλίωες ἢ Μηϑεῖας ἔλαμον᾽ Ραγ»»αο,7 “πιοά Με- 
7 2461 ἐθάγῃ ϑοοκηξ, Οὐ ψεῦο Μεάέξα οἰδιη)}..  Μοάδς οἰδιπὶ 
ἰος γοράγῃηΐ, αῃοΐ 60 ογξάογεῖαν Οὐοίατη μοι τοοπὶ ἃ Μοάθα οτο- 

τ Δ. 

'ς νοράξαιη σοηΐτας. Φίρμακον (ἱπσυΐτ Ῥγοσορίι8) ὅαρ Μέεδε ζἢς 

255 



“56 
» ΜΝ ἀν". 

ΟΟΜΜΕΝΤΑᾺΑΙΙ ὁ. Ε 
τηδέατί, τε ῬΙΠπΐας ἐε δίας. Μεάϊσιπι νεῖο, ἐλπὶ φυοά Μεάϊ ἐδ 
ογεῦγο αϊεγεηΐαγ φιοά ἱππιξ ῬγΟσορΙα5, {απ φαοά ἴῃ Μεάϊά,ς 

δαξ ἈἸέεπι ρτορε Μεάϊαι (πη ΑἸζασδηε ((1]. Ῥαγέῃϊα τερίοπε Μεάίαο 
Ῥγοχίπια, Ρ]ίαιο ἐείτε ) ει ]Πγεξ : ΠΠ [ογές Μοάϊσιπη ρεν εὐτογοπῖς 
ΑἸ ποπηηαγηΐ, απ ἔλαμον Μηδία. Μοάΐα, Ἰεσεγεηΐ, 4 
Μηδείας, Μεάρ . (ογρίαπι ἔπ, Νόοη ἕδηηεη ΠΠΊρΡΙεχ παρῇ 
Μεάεα οἰειπι ρθη αιε ἀϊέξαπι εἰς, (δ σκόψαςικὸν φαίρμακοι 
βαγνιασιον Κἐαξεῖμηι, Ἐκ ΠΑΡ ΠΠΑ Περθᾷ ααδάλπι ᾿πίεόξα, τι πῆς 
ἐο ἃ ϑοΙΙπο ποΐδίιιπι. ΗειθᾶπῚ εδπὶ Κολιικὸν ὃς δφήμερον γΟΟΔ- 
ταπέ: Οοἰομιςαπὶ φαοά τη ΟΟΙομΙἀ46 παίςεγδίαν ; Ἐρ πὸ πιεγηΠΊ, ποῖ 
σαίταία τπὸ ἀἱε ἱπτευϊπηθγεί : ἀα φαὰ ὈΙοίσογι ες, 1. 6. ᾿Εφήζερον, 
ἔνιοι Κολχικὸν, διὰ τὸ ἐν Κολιχί δὺ “πυέδσς; Ἐρῥεύπογηνη, ψηοά αἰἦπο 
μὲ Οοἰσριοηηλ ὉσοαΉ . ῥΥΟβέεῦ 4 φηοα τη Οοἰορίάο παφίοαεμῦ, Βα 

τρία μειθλ Μηδείας πσόρ ἃ ΝΙσαπάγο νοσδέμ ; νάς ΟἹ. δι πηαπαπης 
ἴῃ ϑοΠΠυπὶ Ὁ. 241. οὐϊ πος μας ἄδρεγε ξαίεμηυτ: Πὲ οἷθο πόσ᾽ 
Ῥγιίοίδηιβ ὈΊΟΠΥ ΠῚ ἹΠΈΈΓΡΓΕΒ, ῊΝ 

Τρηροεεγις οἶδο οο᾽)1)11 {10 σ]σΉΣ ΕΗ δου, ι 
ἹΜεάϊοα ομ ἨΟΥΙΘΉ, ΟΠ }π5 σον  (οοΥ 6 ἢ, 4717)14’ 
δ1 φμῖς 4754 σηρίαε, ρίης ἐστι; ρᾳίοῖρην 4. ᾿ 

φεᾷ υἱ Μεήϊα ποπιεη ῬΠαϊπιαοο ἤος ἀεἰεέογειο ἰηΐηπιο γεδάιεις 
εἴζ, τΐα Ρυπγα αἰ εχ ΡΠαΓΠΊδου ΠῚ ργοτα 1 πο Ἱποο δῦγα, οἰέγεα (( 
παῖ, 4π8 ὃς Μεάϊοα νοσαΐᾳ, ἀξ ψασιας ὙΊΓΡΊ 5 (σεογρ. 1. 2. 

Μεάϊα ἔξγε ἐγ] ο9 [ἰσοος, ἐαγάμηιζηθ [ὩΡΟΥΘΉ2 
Ἐοίϊοῖς γ24|15). 710. η0)} βγ [ΘΕ]: ΜΠΗΊ2, Ἵ 
Ροοσπία [ἡ {δυς χηογιάα7η τη έθοθν 6 ποσεγοά. ἦν 

Ν. το3ο. οἱ Κ᾿ ἐπὶ αὐτὸς ΤΙεδας ---Ἴ Ιππυϊξ Μεάτας ραγίθα ἢ 
σαυτθιι5 Δίρεγαπη εἰἴθ, ὁ ΧΕ αγα5 [οι]. ογᾶς, ΠῚ Ζασταϑ, ΡαγοΠοδεΓα 
ὅς 411Π| ῃποηΐοβ ἢ αἴααια 1η ΠΑ Ιθι15 115 ΝΑΓΟΙ ΠΙίεη Ἰαριάδπγ οδίσα 
οοΐοτ!β παίοὶ δίπγπηδὲ σα] 5 Ππλοπηηῖξ Ρ]ΙΠῖμ5 1. 27. 6.11. φαοῇ ἃ ἢ 
πάτο Πους οοίοτε ἤς ἀϊέξαπι ἘΠ ατῃτα5 αγθιτγαίαγ, Οαίεγιϑ γδ- 
ΤῸ ραγεδθις, 4185 ἃ πηοητθιι5 ΙΟηΡΊι5 Δοίαηξ, ραίσιια ἰδέα εξ ἃ 
Πτγιηδέ Ὀιοηυ ας, φιοά ὅς ϑέγαθο 1.11. σοπῆτγπηαξ : 60 6η1ΠῚ ἔοίτδ, ἢ 
1η νἈΠΠρι5 ὀυδούμων ( φύδιᾳ δξὴ, χα πείμφοριΘ-» πλίω) ἔχαία,, ἵα- ἢ 
πος] Ὁ. δὲ ΦηαφερφθνἼως, τιρογγίγμα οἰἐ, ξ5᾽ ογηριέμγη ἔογαχ, ἀθη2: ἢ 
}ία4 οἰοα, εις υεγὸ αἰερμα!ς ἀρεῖ ηια, ῥταίεγίπι ᾿α ΝΉΣΟ οαπῖσ, 
Ρο, υἱὶ ὥς ὀνεβ ορεϊπιε 4[ογε ὈΙΟηΥ ἤιι5 ἢἰς αϑῆττηαέ. Ἐπ ϑίγαδο ἔ 
αὐ!άοπη Ποῦσαιη αΙΔΠΔΠΊ, 186 ΕΠΠ05 ΠΊαχΙπηΘ 4110, ΜεάΙοΔΉ 
ιοά 1η Μεάϊα αδιιπάεξ, ἀρρε!]λίαπη ποίαξ : δα ἘΠ ῸΠῚ ἐρεσίοϑ εἴς, ἢ 

Υ. 1034. χει πυλάων Κασσιώδων 1 Καασιαθων ΐο ΙερεηάμΠΊ ἢ} 
οἤδ εχ Ἐπ ϊδίμιο σοηιἴαῖ, 401 μας ἢ] τερες, οἱ Μῆσοι ἄχρι ΔΜ ἢ 
Καασγάξων δοήκεσι πυλῶν,» Ἰηΐτα Θἴ1Δπὶ ποίδης Οαΐρίας ρογῖαβ Κάπ ἢ 
“απόδας ἃ ὈΙΟΠΥ ΠΟ νΟΟΔΙῚ πειρωνγύμμωςν ἔχ ὑσσοχοριςικῶς, “ἰ6η0ὶ 
γ2ι4106, πογὶ ἀγηημέῖυο, ΟὈιταῖ φυϊάδπλ πηείγι γαῖιο πα Καασῶν ἢ 
Ιεραίαγ, αξ ἃ δίερμαπο δὐϊέιπι οὐξ (πημγογαπη ἔογέε τηοατᾶ} αὶ 
ἴπης ΘηΪΠῚ Ῥεπ.]ΙπΊα Ῥγοάιιοῖ ἀεθεγεΐ, τ γεγ. 1039. Οαήρίθε ΠΕΣ ᾿ 
Ῥογίῳ (48 Μεάϊαπγ αῦ οὔϊδηΐε τογπηπαηΐ, τ ἢἰς ἱἹπάϊοαξαγ, ΕΠ" 
ἔγα 45 ῥαγίῃϊα δὰ Οτΐαπ) Πέα εἰζ, νεγί, το39. Πύλο, (δὰ ἤν 
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ποαπέατ, φαρά :ηΐογ ἰηνῖοϑβ τηοηΐε5 ὃς (σορυΐος ἀρ. 15 1δ1 ἐγληῇ- 
ἔς ἢ, φαφῇ ῥεῖ βογξαρι: Οαίριας γεγο συοά 44 Ιοςα Ὁ δίρίο πηατὶ 
Ψιοῖπα ὁ Ῥαγίῃια ὃς Ῥεγἤάϊς ρατίε ποη 4110] ἔγδηπῖπ9 ραΐεασί, νἱάε 
ψεῖί, 1028. Ῥοτία ἢπ ἀείογι δητιΐγ ἃ ῬΙΙΏΙΟ, 1]. 6. ο. 14. ὃς ϑοϊπο 
ΓΔρ, 50. σαί. ῥρογέφ (Ἰπααϊξ 50] 1ηπ5) 24 άμΉΡΩ ΖΕΖΉΘΥΘ Ὁ 4Ρη1 
ἡπξίο, ἰοπσο οξβο γηε ἐὗτις ρα μενα, τάγῖ ἱπείεμάο υἱά εἰ ὲ ρίαηγο 
Ῥεγγηοαδις. ἘΠ φυοά ἀς ταρίδιι5 ἱπηρεηδεπέθις ἢϊς Παδες Ὁ]16- 
ΠΥΠις ἃ ῬΙπίο σοπῆτπιαΐας, Θέχέγα ἰευάάμε αριϑμ 1 ἤρισίες 
27 ΕΜ ΕΙΣ εορμίέ, 
ΟΝ. 1το36. Κληΐδες γεάης ᾿Ασιήτι 0. 412 οἰφυθς, ἢ ῬγΟρΓΑΠΊ 

γοοῖς ἢσηϊ βοαϊίοπεπι Ἰρεόϊες (φιαηαύδιτι οἰσηγ ποθὴ τηλὶς γεά- 
ἀλὶ εη. ϑίερηδηιις, οπὶ χλεὶς οἰαυ: ἃ κλείω οἰαμάο ἀετίνείαν) 
ΠΠΟα 181 ἐδηΐαγη ἀρογιαῖτιγ, ὅς φαδῇ γείεγείαν, “εν, ἕαπη ἃ Μετ ὃς 

411|5 τερίοηϊδας {σια: αφὰ Οτοϊάεηέεπι ρεέζαπε 1 Ῥαγέμιδηγ, Ατία- 
ΠαπΊ, ὥς 1115 Οτγιθηΐαὶθ5 γαρίοπες ἱεπάεηξθυς, αυδιη ἃ Οδιταδηΐα, 
ῬΕγΠα1ς ρατίε, ὃς 411|5 Μεγιοπα 15 τε ρΊΘΠΙθι15 (πέ] Πις “πα! σδέι) 
αὐ Ηνγτοληίαπη, ὅς 4111 ἰοσὰ ϑερίθπιγι δα ΟΔίρ᾽Ο ΠΊΔΓΙ ΥἹΟΙΠΆ. 
Μίπιις ργοθαῦ!! εἰς εχ πα} Ῥεγ 15 ραγίδ [181 ]ιιαπ ρὲγ Ῥογίας 
1.5 λὰ Ηγγοσληίλι ἐγαη πέμπτη ἀλίμιῃι, {εὦ ἀε ῬεγΠ 615 ρατίε Οτγθηΐα- 
ΐ Ῥαγίῃ 5 νἱοῖπα μος ἱπέε!Πρεηάαπη νἹάείαν, ππής (πέεγοίαίο γε- 
“0 αὐτί! τη Μεάϊδπι οὐγέόζα Ῥαγοποδίγαρ ἸΏΝ πποητ8) Ρὲγ Ῥαύ- 

ἔπιληλ ὥς Ῥογίαϑβ ῃδ5 ἴῃ ϑερίεηϊγιοπεμη Τξοῦ ἴδσεγε πεσθδ παρε θδηΐ:; 
βοιίδε ὈΪηγ ἤτι5, ἀππὶ ἃ Ρεγπάς δὰ Οδίρίμη) ἔπιάγε ὃς Ηγγοδηϊος 

ῬΕΓ Ολίρίας Ῥογίδβ ἔγδηῇγι αβγηγαῖ, ρατίεπη Οαγηδηίβ ἀεἰεγία Ῥέος 
ἴδπγαο νοσαΐα ῬεγΠἀϊ δοσοηίεϊ ; σαοῦ ἃ δίγδδοης [ἰδ. 16. Πέ, ἀπ 
ἀγπΊΔηΐατ ἃ ϑερίεηίγίοης Ῥεγπάς ΔΉ ΘΙΓΙ αβίγπηδέ : Τίω ΚΣ ἂν 
ἰαρμαγίαν ἐἴκυκλάέτω φῳοὺς "Αρχ7ον ἡ Πϑσὶς πολλὴ ὅσα, (47}14711-- 

ΔῊΣ ἃ δ βεΘΉΥ ΟΊ οἰγοιγηάάε ΡΕΥ ΠΣ, Ζμ4 τιάσηα 6} γοσίο. ϑεὰ 
Ῥὲς Ολἤριας Ῥογίαβ ἃ Με ὃς γεριοηϊθα5 Οδίριο ΠγατῚ νΊΟΙηι5 ᾿η ΟΥ!- 
Ἐπίοπι ρυ Δ οίριδ 1επεγα ἑαόζα ( ἃς ἃ σοηγνεγίο ) ἃ δίγαθοπε σοηίαί, 
ΠῚ ΙΩτογνΑ τ} ἃ Οσίρίο τπᾶγὶ ρεῦ Οαίρία8 Ῥογίας ἃ Βαέξγα, ὃς 
10 Ἰρί!5 Ολῇρι|5 Ρογίις δὰ [π6]5 ἤπε5, ἐκ Ἐγαίοίζμοπο σογηπηεπο- 
αἱ. (Οἰοά γεῖὸ ἰδὲ οεἰοθεγγίπταβ εἴθε ῃ πιο! ἔεγθ Αῇα ἐγαηῇέις, 
Ὧο (Θεοσταρῆι ἴῃ ἀϊπγεη Ποηΐδιι5 ᾿ΠΠΠΘΓα ΠῚ ρὲῦ Αἴδίη ἀείςγιθεη- 
5, δὰ Ολίριας Ῥογίας ρύσοῖραε γείριοιαης, ἀμεδηξίδαι ἰοσογαπι ἂὉ 
Ἰῖξ ποΐληϊς5, υξ ἀρ ϑέγαθοπεπι [1Ὁ..2. ὅς τ1. ὃς δος νἱάεγα εἰξ, 
ἴς Ρ]Ιη. 1. 6. ς. 1.5. ἀε Ῥοτί!5 ἢϊ5 Ιοφιεηβ, Πμης σαΥ 27167,5 Αἰ6 χα: 
τ λή4ρη:Ἱ 1: ΉΘΥΑ ἔξοετε. 

Ἢ Οοἰογ Βοπάδιῃ απ ἀοσοαϊξ, Ργοχίπγε Οφῇρία5 Ροτίαβ δὰ Οτίβη- 
Ἢ Πίλγτη. Ῥαγίῃιαπι υϊάοπη ἃ Ῥαγίωγξης, αἱ τοΐππὶ ἃ ραϊτδ, ἀϊ- 
προ ῬΙΟΙΘησ 15, Ῥαγιγεηεῃ Ῥασζῃ αὐ ργου:Ώ ΓΙΑ ἔδοιδης : {δὰ 
80 Πᾶς 1η τὰ ἀϊήδηξ ϑίγαθο 1. 11. οὰϊ ἕοΐα γερο πα: ῬαγίῃϊΑ 
Ἰεζηδο εἰς Ῥαγίῆγεης ἀϊοίταν ; οαπὶ αὰὸ ῬοΟΪγ 19 ὃς 4ΠΠ| σοη- 

ς Βαζϊτι, Βαέξι!, ὅς Βαόϊγιδης γοσαῖι : 12 ἀθ ας σοηῖς ὃς τε- 
ἴοῃς (ε τεϑ Πβθυϊξ, Βίερῃδηο τεῖζε, Δί» δὲ χἡ Τπάοϑοι ᾧ Πάρ- 

Ὺ ᾿ Ἶ . : ϑτοέ 
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Μ το4ο. Πάρϑοι γαμετοίοσιν ἀρήϊο! ) ΑΔ Ῥαγίῃΐαπν (ξα Ῥαγίδγε- Ὁ 
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, 2η4Υ1, ὰὶ δΟΡεΘΉΣΥΙΟΉΘ Ηγγοαρῖο οἰαμαΣ αἰαντηλέ, ὃ γοσηά ΤΏ ἐς 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΙ5. αν 

το! χὺ ΠΙαρδν ἴοι ἡ ΠΙαρϑυαία ἥ χύρᾳ τἡ Ἰπαρϑυΐυ
νη. Ἀερίοποπι, 

{ποεῖ φαλι Ῥαγίμι ἱἹποοϊπεγαμξ ΔΩΠΘΆΙΟΓΟΒ Ρίεγαπαιε Ραγέβγθος 

γιοῃ, Ῥοϊζεγίογεβ γθγο [ογιρίουεϑ ([λῆηὶ ργϑίεγαπι) Ῥαγεῤρίαι, ἀξ 

Ὡς ἰποοίδβ Ῥαγίμος, ἀρρεϊἀγιιηῖ, ϑεὰ οαπλ Πα τ18ὲ Ῥαγπογαπι.ς 

{εἀϊς [ππζες ρεγδηριει ξπετίηξ, 4πο5 [εηῇπι δὰ νἱοῖπα Ριόραρᾶ- 

«υπΐξ, τεῖϊε Γα{τπποὸ 1. 41. τερταπου 4} 4 ΔΠῚ ΡΥΓΙΠΊΟ ἐεηπεγιηξ, Πο- Ἢ 

ταῖπε απεφυίογε, Ραγεβγθηθη, τοῖδπ νΕΙῸ τεριοησηὶ ΠΕΔΠῚ ΠΟ ας 

᾿Αὐήλοίς ἱπηρογίαπι οσοπραγαηΐ Ῥαγεβίαηι πομγπας ῬΟΙΕπΊδειι5,. 

Ἡνγτοδηῖα, Μεάτα, (ΑΓΠΠΔΠΙΑ , ἃς Ατῖα οἰπέζαπι, αι: εἴδη ἰοΐλ ὦ 

Ῥαγεῤγοηθ ϑιταῦοηϊ νοσαίαγ : ὅς ἀξ εὰ αυϊάεπι ἑοΐα ἃ ὨιοηΥΠο ἢ 

αρίϊανς. Ἐεοεπέιογεβ γΈΓῸ [Δτ1π| αἰσπαπάο Ῥαγίῃια ποπιεη δὰ ἕοτο 

ταπι Ῥαγίῃίοσπι ἱπηρογίαπα {Ὁ Αγίροι 5 ἀοαυπέμπι εχίεπαάπηΐ Σ᾿ 

Τί ϑοΠπι5, ο. 59. ΡῬαγεβίαηι, ΖΗ 4Ή:4 οἸΔ9,25 ε[ὲ, ἃ ἹΜΜοΥΣά 6 Ἀμδγος 

εἰκοφευϊρέηεὴ πυτηοταῖ. Ῥαγίῃος ἃ ϑουτηῖα ργίπγαπὶ ργοίξόζος Ῥαγ- - 

ἐπίατα αὖ Ἰρῆς ἀϊόζαπι οσουραδε τείεττ [ατημ5, 1. 41. Ἰάφας ποπηῖτ. 
τἷς ἱπά!οῖο ριοῦαΐ, φιοΐά δογεέοο {ΣΥ 1006 Ραγεβρὲ οχμίος ἡζοφητο 

“ιν, φιοὰ ἃς Ἐν τΑΠῖ5 ἀἰίηυαε σοηβτπηαηῖ. Ημὰς φοοεϊε φυοά" 
{ετῖπο εχ ϑογίῃϊοο ὃς Μεάϊοο πιχίαβ εἴδέ, ὃς ἀγπηογαπι δου ἢ 
οὰς τοος, ἐεἴϊο εοθετα Τα Ἐπο : πΐγάηιθ αυϊάεπι ρθηβ ἔαρ Ἐεῖς ργδοτι 

εἶραε υἱὰ εἰ, υξ ἀς Ῥαγίῃϊς ϊς αἰβγηχαῖις, ὧς δογτῃ!5. νεῖσ 
γεῦί. 740. 

Ψ. τολι. ὦ γὺ ἀρώτρῳ 1 Ῥατγίβογιπη πούαπλ (4 πογαπη δε Πσαπα. 
ξονεειάϊηειη Πις οεἰεῦγδης δαζζοι, ἐὺς πεαὰθ ἀρτιοαϊέαγαο, πεαιθος 

παυῖῖοα τοὶ, ὩεηῸς ἀγΠἘΠΕΙ5 ἀξ ρτερίθι5 ραίσοπα 5 ἀραϊίο5 οδ΄ 

αἰπιπιδῖ, {εὰ αὖ ἱπίβηξια δε Πςῖς Πππάπ5, ἐχυϊέλοηα ("σε ὃς (απ, 
οἰζταγαῃγ ἠαύξα Ἔχθγοογ!} τηογο5 ὃς ἱπιεπταζα ἱερῚ ροίππε ἀρὰ 7α- 

Τξππσπι, ἰόσο οἰξαΐο, αδἱ εἴίαπη 46 ἱπιροτ! Ῥαγίῃιοὶ (Ὁ Ανίλσα 
ΕΣ, ὃς αὐ εἱπι Ροίζενῖς αὖ Ατγίδηα δὰ Επρῃγαΐεπ ργοραραΐίι, Ἀδ 

Ἐουηδηὶ ἱπηρεσῖ σπυαίπην εξ} ογίριπα ὃς Ἱπογοπιεπίο ρίξαν. ὦ 
Ν. το45. Νηπίαχοι τύξοιτι 1 Ηος ποη ἐδ προ 15 [Δ ΓΠΠ| ραδο 

τῖβ, νΟΓΠΙΠῚ δἴίαγω (6 (δύν!5 (ἃ φαϊδα5 πγαχίπγα Ἔχεγοιζαση Ῥαγίῃῖπ, 
σοι ρᾶγβ σοηίταθαΐ ) Ἰῃ: 6 ΠΠσοηάππη εἢξ ἀοσεέ Τα Ἐ1ππ|5΄ς ἀε ἐεῖς 
υἱἷς Θηΐπῇ ἀρεης, Πἶος, ἱπαϊέ, ρᾳγὴ σεν ἄς, ἰϑογος [ἰος ραδομε, 5. 
ἐφμίεαγο ξὃ {ἀστέξάγ 6 γ246714 ἡμἀμ{ γ14 ἀοσθηε. ᾽ 

Ν. τόσο. Φέρξοντω δι᾽ ἄγρῃσι 1 Τί Ταϊτηι5, Οαγηδ π012 μα υθπ 
φαειδης σμῇτα οἰ σμργηγ. ᾿ ᾿ 

ν΄. 1951, Αὐσογίᾳ βασιλῆφθ- 1 Ἱποεγίαπι εἰς 4η Αὐραβιπα 1ηπ' 
τε ἰσαῖ, χαρά Ἐπιζαΐμιις οριπαῖαν, ὃς Πϊ5 γεγὈ 15 δὰ ρασοπὶ ὅς ἀπηΐσ' 

οἰείαπι Βοπιαπατα ἃ Ῥαιτῃῖ5 ἕππο φυδοῆταμι, γετηϊ5 Πρηῖ5 Ογαῖσ, 
«Ὀ]ατΙ5, τε ριοἰαίαγ, (πος ἐηϊηγ ἈΠ ΔΠΙ5 ἉγΊ15 ποῇ εἤεζξιπι, ΠΗ, 
ΓΠΊὰ ΔΌΣ ἐδγγαγαπι Ππιοίᾳ ἱπέοΠρα5, ααϊθὰ5 Δυραίζις. ἱεγγοόγοσε, 
ΠΟΠΠἰς [Ὁ] Ιαξα οἰγοηλτα}1) Δῃ Νεροποπὶ ροζίμ8, φ} 8 Δα ξρί ΟἽ 5, “ 

γῸ5 πηυρσς ἴῃ ΑτπΊοηϊα ἃ (ον διοπ οοηΐτα Ῥαγῖῃοϑ ρείϊα, ἄρηες, 
Τιηἀαἴοβ (ῳρρίεχ ράσοπι ἃ Νείοης ρείεγοῖ, ὃς οὐπάσηι Π]Ιά πὴ ἐγᾶσ. 
ἀεγοῖν Ψισε Ὑοιζ, Αηδ,ὶ. [10,1 5. δ. δ 



β ΟΟΜΜΕΝΤΑΜΒΊΙΙ5. 
ΙΝ. 1053. Εἶ δὲ σε γχκ Πέρσας] Ρεγζάγηρε ποπηϊη!5. μαι ςοτία 
Ὀτῖρο εἰς : 1πᾷϊοῖο αυάεπη Εἰτ ἃ Ρ το αυξ Ρεγ(θο αἴαπο ἀοάιζξαη) 
ἴδ Τπορσει δῶν ἀρυ 1ρίοϑ ἔπ}, οἰλγπ5 τηεπγπιξ Ἡογοάἠοέῃς, (πᾶς 

ἃ Ρεγίεο ι1ο λϑιϊα ἀς Απάγοπηθάᾳ θεγαΐα ἀεοαπίδίο, ἀξ Ρεγ(ἃ 
ῃοίοο ιιο, αιρη Μούϊ δἰαπι, Μοάοα ηεροΐεσι πησιηξ, ατγαοα- 
ποπΊθη ἀοάμοιηΐ :) ΔΙ μ ἀοίξ!8 "ἀϊοδηάτιπη το Πα ογεπῖ 4η ἃ 
2 ἼΞ ράγάς, ἀἰοϊε, Ῥεγβς νοσαΐα ποτ, φαο ρογρεία!5 πηοηζῖ- 

τη2:15 (10 Εἰαρῃ ΠΟ 5ῃεηι ἀδποιηϊηδεῖβ) Ῥεγίᾳ5 οὔἱρίηθπι ἰγαθοῦὸ 
αἰπνγηαί Τοίερμις, Απῇη. 1. τ. ο. 7. υηδς ΖΞ ΤΣ Εἰαρ:, τῇ λοτίβ 
Ἰεγ 5 Ῥεγίαβ Πσηϊβοργο ᾿ηϊογργείοβ ὈἰουΊα16 οΥΙγαπέαγ, Εἰ γηρμοὴς 
ἡ! ἀεπ} ἠοπηδη εΠπὼ Εἰ αι ργιπηατῖο σοηνεηϊί, χαογι τόρσίο Μ6- 
τα, Ῥεν αι, ὃς ϑυπαπαΣ εχ ρα πογαπη (δπίεηζια ᾿ητενθόζα εἰ : 
ἰεὰ Εἰα»» ίειι Εἰ γριά θη Οἷτπη ἰδίῖτ15 ἐχίεπίαηι (α1Π6, ὅς πιαρσήδη 
ῬευΠ15 ροίζεα ἀἰόξα ραγίειτι ἱποαΠ{Ὃὶ ργοθλὈΙς εἰς : πἀπός Ῥεγία- 
[ΠΠῚ Δριἃ ἰδοιο5 ἰογιρίοτες ηὰ}14 εἱς πηθηίο δηΐε ΟΥγὶ ἐεΠρΟΓΆ, 

{00 σιιο ποπηθη ἱρίππι ογέπμι νἱάδξιγ, ἐγοααθης νετο τη Ὀδηιεῖθ, 
ἘΖεοίτεῖς, ἘΠΉοι, ὅς {115 ΠὈγ]5 (Ὁ Ογγο, φαΐ ροίς εα5 τέρημπ, 
Ἰαιρίι5. Ηος ἃ Βοοϊατίο ποϊαξιπι, οι {οπίεηζίαπη ( ποη πἰῇ 
πὶ θοῦ ΠΉΪΙ οορηϊξαπλ ΡοΐῈ σαίετα πδο ἀξ τὸ εχαγδία ) ἀθ ΠοιηΠῖ5 
Ῥεγίαγα τη ογίριπθ, οδοίοθγς τορι δεῖς, Πθεης 1 ΠῈ ἀγηρίεζξου. ΝΙ- 
ΤΩΪΓΙΙΠ7 15 Ρογίας Ῥοί᾽ Ογτὶ ᾿πηρογίαπι ἤς ἀϊόζος ρυΐδέ, χαλῇ φηῖ- 
ἐδ:, Οὗ (ππηπηα ρμοΐς Μεάος νἱόζος ἐσυϊέαπαι {τπάπιπι, ( πεπηρὸ 
ὰ ΣῈ) ραγά:, οῴμ6:) νἱχ δηΐπηι ππαπδλτη τε] σὶ5 ποῖ απ! λπΠὶ 
Ῥεάε5 σοη(ριοΙεδαίμν, ἐείϊε Καπορῃοηΐε, Οὐδεὶς ὧν δ᾽ κϑηῶν κα- 
ἰδὼν ἑκὼν ὀφθείη ἸΠορσῶν δωμὲ πεζός Ῥίαγθι5 Πος ργοθδξας 

Ἅπη ἃ Βοοἢαγίο πδπὶ ΒυΠοηῖο ἀξ τεσηο Ρετγΐ.]. 3. 
ΟὟ, τοςφό. ᾿Ασίῃς βασιλά ταῖὐον ἔϑνθ. 1 ΝΠ} πιπυγιιση ΑΠαξῖς 

“6ῃ8 ἐΔηΐΠῈ ἸΠΊρεγιατη τεπυ1 φυσηζαπ Ροτία, σαῖρρα 411 ἱπΊρε- 
ΠΟ 11 φιιοά Αὔγειῖ ὃς Μεάϊ «πίοα ἐεππδεγιης Γγάοτγαπι εἴδη τὰρ- 
ἼΓη ὃς ΖΕ ρυρίιπι αἠήεσεγαπί, ᾿πιβεγι {11 ἐεγηγπὶ5 ἂὉ [πάτα ἤηι- 
5 χὰ ΗεΠεἰροηίαπι αἵπαε ( νοὶ, τε (εἰταπίαν ίδονα πίε, ΕἸτῆεῦ 

Ορ. τ. «Ὁ [πάϊ δὰ ΖΕ(ΠΙορίαπ}) ργοΐφεῖβ. Ηΐτπς Ῥεγίαγα πη Γὰχ ὃ βα:" 
Ἰλος, Κεχ, χα] ὑξοχίω), ὃς Μέγα; βασιλάδς, Κοχ γπάρσπης. ἀρ- 
ΕἸ Ἰδιι5 εἰς ; εἰδισμάνων δ᾽ Περσὼν βασιλέα, Μέγαν πρϑσωγρρόϊειγ, 
71 [(0[1ε: 6[}6γὲ Ρον(Υιὲ τοσοτι ΜΜάσημηλ ἀρροιίαγε, ὈΙΪαΐ, ἴπ 
βρορῇ. ἱπιὸ ὃς εχ γόσιγε, υἱ ἴδγ ὨΠζοτῖα ίλοτα, ΕΖίϑ ο. 7. 

ν 1... 414π| ργοίδη» {εἰϊφηΐιγ, [6 Ογίρίηθ 1πΊρεῦ Ππ]85 ( φασὰ 
ὙΠ νἱγέαΐς δου! πίαπι εἰζ } σοηίαἰδίαν Ηεγοάοίας, ὅς πὰς 

ΕἼ, [6 τητοτίξι εἸαξάεπη ( λαγῖο υἱξίπιο τεσὲ αὖ Αἰθκαπάτο Μᾶρπο 
0115 ρΓ86 115 ἱπροζαῖο ) ἰεραηΐαν Ουγίι5, Ταἰττητι5, ὅς ΡΙαΐαγοἢις 

, Αἰοχάπάγο. ; 
ΟΨ. τος53. “Ο:πότε Μῃηονίϊω 1 Τππτῖξ ἀϊΠΠπτος ἀπέε ἱγαδιέος 
γῆοθ, 1 ὃς Μήονες ἀϊοτι, φαοτιπη ργαοῖραα Ὀτὸς ϑάγάςβ, στο 

(ςα]ι5 ἀϊνιτιο τπ δὐασίαπι δοϊεγιηΐ, αὐ ὃς Ῥαέζοϊας ἤπντας 
Γάθς ΔΙ Ππϑης5 χευσοῤῥόας οἰέτας, νἱάς τη νει. 832.) Ῥεγίαβ. νεῖὰ 
Ἰθοτ"ΠΊ Προΐη5 δάεο οἰτλῖος, ὩΣ οααὶ νἱγίαας ροίϊθα το ἔπ]!ρε- 
ππι. Ἀ 2 τεπέτ 

1Π| Ἰυρὶ5 ἃ Μοάϊδ ὃς ϑιιπαπα ἀϊγιπιδέιν : ντάς νοῦ, τοό3. ΑΒ ΕΠγ- 
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Υ ἱ κᾺ 

ΟΠ ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΤΙΙΒ. 
τεηξ : αμιλίοπι Ῥεγ ΠοοτΊΠῚ ΑΓ Π]ΟΓΌΠῚ ἀρραγαΐπτη 1η ργϑ ο οα Π 
οὐπὶ Αἰεχαπάγο ρείϊο ἀείογι διε Οαγίαϑ 1. 3. ΠΙΣ φμγθος ον! 
21] ϑοίξοηι ἄμγο ἀ1ηξ}4»5 ραθοαηξ, τιαρίοαεαίζηε ἐπ ησάς φεηῖο ἢ 
γη} οεὐῖδη} ἀἀογηαίώ:.. ἘΛ φαοά δ λιγεος ἔγαποβ δἴειποέ, δουα τα 
τοολποραηξ ἔα ΠῚ 4111, ἔππὶ Ὀίοπ ΟΠγυίοίς, Οτγαΐ, ,. ἀς Βερπὰ 
ὉδῚ ουπι ΠΔΕΠΌΟΠεπι ἕεσογῖς χρυσῶν φόλαρῶν, ὸ χαλινῶν, βῥαίδγ, 
'γμρ δῷ β' σμογηρὶ Φμγθογμηι, ἰαάϊξ, ὁπύτα τοὺ Πέρσας φασὶν ὡπις 
χη δάειν, μα]! Ρεγίας αεξία! ἔεγηρὲ, Ἐκ (ρ]ε πα] 415. ΠΠο Θ΄ 1ππὴ 
ἐππηεπί5 ροΐξ νιζξιπι ἀδπναπι Οτγοείατη εοὸβ ςοπίμενηε (εξ πεἢ 
ΑἸ τ ἰΔητ18 1. 24. “Αγ Μ Π5. τὲ, τιοηεἰῥημε ἀηγοῖρ, ξΦ᾽ σοηηη θῇ; 
αΠο αξ} ρο( Ἱράλαηι υἱξέανη ξδ᾽ Ογαξηηε : φυισατη εηϊπ βογπῃ 
ἔρια ραϊζαίεπι ἀείουιΕ επορῆομ, Κύρε σεμδείαρ, ἰ. 1. ὃς οοηῇ 
ΔΡΙΙὰ Οπηης68 ἀπέε ΟΥΤῚ ᾿πηρεγίιπ Ῥεγίαβ ἱποραβ ΠμΠΠ|6.. ΙΠ 125. ναὶ 
πΟΠΊΪΠ6 αρμἃ Ατηπηϊδηιιπη Ατίαπα ἱπέεΠσεηάα νἱἀεξαγ, χαάπη 1 
411 [πάϊα «ἀ)οϊπηΐς, νἱἀε τὴ γετί. τ το 7. ξπόϊᾳ εηϊπὶ ργοργία ἐδ 
υαπαπατ ῬΕΓΙ5 ρα, , ᾿ι 

Ψ. τοό4. Καασιίδθων πυλέων  Νεγιαὶ αυάδηγλ πος χὰ 
Οαίρι!9 Ῥοτγίί5 δὰ πιεσιάιει Ρεγῆς Πα εἰζ, πο ἕδπηξη ρίας ῬΟΓΕΣ 
ῬεγΠάθ αὐ Πηρσιηξ : δα ΘΠΙΠῚ τηΐεῦ Μεάϊαπι ὃς Ῥαγέπίδῃ, 1ηξ 
Μεάϊαπη νέο ὃς Ῥεγπάεπι Ῥαγοποαλίγας {1π|5, Ῥίο]. Ἱ. 6. Ὁ. 4» 8 
Ῥογἢαἢς5 ἐογπηηιις ΒογεδΠ5 Π, υὐ Ῥεγῆοσιις ἤπὰ5 Αὐυήζγα!!ς, νῊ8 ΕΠ} 
νεῖ, ρίοχ. Ἐγαϊοίζηεηϊς νοτὸ (εηϊεηΐτδηγ ὈΙοηΥ ἤι15 ἢϊο ἴσαι νἹάδ ἢ, 
ταν, υϊ Ῥεγῇά!ς5 ἐεγηγπυι Βογδαίειῃ ἰαοϊξ Οαίριας Ῥοτγίαβ ς ΠΕ 
αποά Οαγπηδηΐα ἀε(ετία ὃς Ῥαγίῃϊαο ρατίεπι (Ὁ ῬογΠαΙ5. ΠΟΠΉΪΠΙ ἢ 
σοιηργεμεηάαί, νιάε τη νεγί. 136. ἤνε χιοὰ πηοηΐες ἀρίος 1η ΠᾺΡ ἢ 
Ῥιις Ρογέφ Ῥτορτῖε ἀϊέζο (41 φυϊάεπι δὰ Ῥεν πάθῃ ῬγοσαγΓΙΠΕ ἢ 
Οαἰρίας Ργίά: νοςεξ χα]αϑηςικῶς (αοπηοᾶο ὅς ὙΠΕΡΙΠΟΡΥ ΔΡΠΤῚ, 
ὨΟΠΊΘΩ ἃ συϊδα(άαιτν αἰ Γραγ 1η νοῦ, 433..ποίδεμμῃη :) ἢς Μεῖᾳ "Τ᾿, 
ς. 15. 1πίεν ΤλΌγΙ Βιδοῃῖα Οδίριας Ῥυ]αδ, σαπη Ῥαγοραηηϊίο ὃς ΝΠ] 
ΡῬἢαΐςθ, ποιηϊηδί. : Γ} 

Υ. τοόφ. πρῶτα Ξαάξαι] Τεῖθις Πίος σεπειδιι5 ἐγ ρ]οειτὶ ΠΕΠΠΗ, 
ΠριΠ]ειηι αἤίρπαγε ντάεζαγ, σαξηὶ ἀϊνεγῆς Ῥευ 415 ΡΟρῈ] 15 σοΙΡ6 ἢ, 
ἔετε ῥγαςεάθητθι5 γεγῆδι5 ᾿πάιζανεγαῖ - αἵ Ῥίορα Ῥαγδοῃοδίγαβη ἢὶ 
ταοηΐεπι, 781 Μεάϊαμα ἃ Ῥευπάς ἀπξεγηγηδί, ἤμξ ϑαθδ [δὰ δᾶ τ 
ἴῃ ῬογΠας5 πε! ογγαης!5 Ῥαίαγραδα;, 1η ΠπἸαρ πιὰ οτὰ Ταίςὶ. ΟΕ] 
ἴε ἢΙς ποη γεσθηζεπέιν ταν χλϑς ἐδηΠΠΠΊ ρεηΐες αἱεπηο ἰοοο ΠΟΉ 
πγπαίδ;, ἀξ {ταζαϊε δα] πἸαίτιιβ : οὐαλ ϑΌΔῚ ἃ ΠΊΑΓΙ ἰοησα ΟἸΠΠΕΙ 
Γπογιηξ, ὃς Ῥαίαγρδάο τὸ 5 (115 ἃ ΠΊΔΓΙ γεπιοΐα, αἵ οχ ΡιοΟΙ πη ΖΟΠ; 
ὅς Δ1|5 σοηίζαί. Ξαξαίως, 4πο5 ἴῃ Ῥεγα]5 ογᾷ Οαγπηδηΐας ΟὟΥ̓ 
ἤπρτὰ ϑιιζαοος νεγίπις Μεαϊδηι παῦεξ ῬίοΙ!Ἔπλδοι5 (ΠῚ σουρέα 
ἐεγργείοβ ϑίαθσοσ γεὐσάπης) Π]ος εἤξ χαος ἢϊς Ξάξα γοσαΐ 10 
Πὸ5. (τ Π15 ὁμωγύμες ϑαῦαοβ Αὐγάθϊοος Σ άξαρ εἴίατη νοςδξ) ΦΡΕΙΡἢ 
τἴι5 Ε(Ἑ αυαίη οζ ργοθαίίοης πάρος, Ῥγοθαῦιε ΠΉΗΙ νὴ απ ΜΒ’ 
Ῥαΐ, αὐ ϑαδιος Αταθαβὰ δ ροῥά ὃς δεα ροίζοιι5. Ομπ5 οὐαπάοϑ, ἢ Ἶ 
δαῥας (ει ϑαθαος Ὠος ἃ δ ῥεύα ΠΟ ]οκέδη ογίοβ ξυ1ς, οα]α5. οἾ 
ἵζεγος Ογιδηΐδ!α ἰός θπιδ μχογίᾳ ἔρον τοϊζδῖαγ, θη. 10. .30}} 
θεὰ ἀοζιμηπγις Βοοπανίυϑ ΠῊΠΐ Ρίαης. ρευιαπε Ατδθίαπη {οἰ ίσεπι 
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Νὰ 
κι ,3 Ὦ ΟΦΟΜΜΕΝΤΑΆΝΊΙΙΙ 5, 

οἰτεγόγιπ Τοκέλη (δάοπι Γαδ - ΟἹ] ταὶ ἱρίογιπη Αγαδιπη γι ρέα 
ἐγ ἔασεγε (εἰ τα πέιγ, ᾿ “ 
ἐᾧ τοὺ αὶ Τιασαργάδοι 1 Ραίαγσ ας ῬενΠάϊς τὸς ἔῈ ρτορε 
ἉΓΠΠΙΔΠΙΔΠη, ἃ ΟΥτῸ 181 ΙΟΟΙ σοηάϊέα αδὶ Αἰἴἴγασοη ργϑῖίο νἱοῖε: ἃς 
οίηξη, χυίάεπ ᾿ρίαιη ΠΡ σῶν «ςρωτόποσογν ΡΦΥ[4ΥΉ)1 σαγα, Πρηῖ- 
᾿ἀτό, τείαξιν τὰιτι ΕἸ ταίῃιτις, τὰ πὶ δέερδηι ἐς ΓΒ. σα] 115 γε δᾶ 
(8 Ππαδεηξ : Τοὺς αὶ ΠΙασαργάσας ἔκτισεν ὃ Κα ὗρ Ὁ» ἐφ᾽ ὃ τόπε παρᾳ- 
χζάρδυ Ὁ ̓Αςυάγίω ἐνίκησεν ὀνομάζετω δὲ ἡ πόλις διερμζωά,- 
ἤσα ἹΠορσὼν ςραγυπεσον᾽ Ρα(αγ 4445 ΨΥ σομάτάϊξ Ογγης, Ζπο 

1 ἰοδο τη ἰγμξ! 4 αοίφ Αἰ ἐγάσθη} ΟἹοίεν εν: Ὅεγο, ΠῚ ἐμεουβυθεουῖς, 
Ῥεγᾷαγτιηῖ σα γα πο 4 ΗΥ ἩΕΌΓδ 5 (011, (αογιτη Πηριᾶ 4115 
ΠἸΠίΔ165 οορηλία ἤπετε ) ἼΤἼ ἸΟἼΞΙ Ραγῇ- σοάμα ναῖες Ρεγζὰ- 
ἡπ ἐχεγοίέης, ὙἹΔ ἸΌΞ νεῖο, Ραγῃεσαάεν Ῥεγίαγιιπι πῆρα 
έγμα ἴοι (ὀρεηα. Ὀυθοπι ἤδης νοΐογοπη ΠΠΠῸ Ῥοργαπα ΓΕ ΔΠΊ, 
Ογτι τηοηιπηεπίο ποδιεηι, (εἰ δίας δέγαθο, 411" Ῥεγῆοῖς Ππξεγῖς 
δ τηξοτίρξιπη ἔα Π{6. τείεγε ; ᾧ ἄνθρώπρ, ἐγὼ ΚόρΘ᾽ εἰμὶ, δ᾽ τίω 
 χίω τὲς ἹΠέρσαις χ)ησεμδυ 0)» χἡ τὴς ᾿Ασία; βασιλόσαι», μὴ ὃν 
Ἰογήσης μοι! " μνήμα]θ" Ο ῥβονῖο, Ἔρὸ γης {γ, 722 ΤΏΡΟΥ - 

Ἴὲ Ζρηυϊἶδάς : ἀπὰ οὐ μος ἘΡΙρταγητπδέε σγαςθ, 
τ Ἐγϑε σ᾽ ἐγ κῶμαι Κύρ(Ο» βάσιλά)ς βασιλήων. 
οἷς. ἢι1}115. πΛΕΠΊΪΠΙΓ ῬΙΟΙοΠΊδει5 Π}, 6. ἐ8ρ. 4. (δῖ ἱπέεγργδέες 

ογγιρίς Ρφ(ανυ χορ ΠΑΌδηξ ) δαπΊα.6 ἴῃ ἐχέγεπης Ρογηαϊς ΠηΐΡας, 
οἱ ΟΔγΓηδηϊ8 σοπ] πρίειν, ἀείον δ᾽: - σὰ] ὅς ϑέγαθδο σοπίδηξε, Ρεγ- 
ΟἸΙη ὃς Ῥαΐαυ ραάλβ 1ῃ ἔδγδος Ῥεν Παϊς σοηνδ!!ς Οαγπηδηΐβ ᾿απύξα 
εη5, ὅς ῬΠη 115, 0.6. σαρ. 26. Ρα[αγσαάάς οα[βοι μην φηοά 

[101 οὔ ἸΏ ΘΗ: τη ΟΥδηξαῖ! Ῥευἢάϊς ραγέθ ἐκ πτὐκραι Ηις νεῖὸ 
ἸΟΠΥ [115 Ῥαίαγ ρα 45 ποη (ληαιιαπι ἀγθεηη, {δὰ ἐλη14πὶ σεηΐεπι, 
ΘΠηΙηδΐ τ σα] ρΈΠΙΙ ργοσυ]άπδιο Ῥαΐαγραδα τὸς, αι οαπὶ Ἰοοὶς 
ΟΙη15. ἔεπηογα,. Ποπηοῃ ἀεάϊς, Ησς τηἀϊολέ ϑέερῇδημο, “τη πιὸ- 

Ἐξ τι θετη ποὺς Πασαργάδας ϑηλυχῶς, Ραζαγραάας βωνηίηίηδ, τρὰ ὲ οἰκήτορας τεῦ ᾿Ππασαργοόίδας ἐνδρωνύμως» τγισοίας υογο Ρχ[ἀγρ4- 

15. Νες 11: σεγίε {ππξ Ῥαίαγρδάα 11] πος ἱπέεῦ Ῥεγῇάϊς ροραϊὸς 
τοάοέι5 γεσθηίεί, ὃ. πολ πδέῖς Αἰ 115 ῬΟΡΕΪΙ5 τοχ {δ 61, Πασαρ- 
δαί εἰσὶν ἄφιςοι!, ἐν τοῖσι χὰ ̓ Αχοιμδμί αι εἰσὶ φρήξη. Ῥεοϊεπησας 
ΠηΘη, 1. 6. ς. 8. Ρορυΐϊαπὶ ῬΑΐαγραάας, Ὁ ὃς ὉΟυατη δυνατὴ αυΐ 
ἵληραίας υγϑεπΊ 411 (44 ἀδ τὸ νιάθ ἴῃ γϑυ ἢ ο73.)} ἴῃ Οαγηγα- 
5 Ῥατέεῃ) ἃ ῬεγπΠάς ὅς θαίαγραις αγδὲ (δεῖς αι ΠΠἕατη ΑὈΙεραΐ, 1η- 
"Ἰουίδῇε ἀεοερέι5, αασὰ ΠΧ] { Ἰηΐοῦ φαος οἱς Ἐγαίοἤθηος ἀρὰ 
ἰ4 6: 11.1.5.) Ῥεγίεροϊίη Οὐίεηξαίοπη Ῥεγῆῖς ἐὀγηηίπηπι ξδέα- 
Ἰδ; εχ ἃ {εηΐεηζια ίεααΐ ἀεϑεγεῖ Ῥαίαγραάλβ, οαπνὶ σοτίο ἢα- 
Ὁ ἐχέγα Ῥεγἤάεπη, ὅς συϊάθιη ἴῃ ΟΑγπηδηΐα ργοχίπγα δά Οὐδηΐεηλ 
δίθης, Παεπεηάος. Εχ Πογιπὶ ἰρίειν (δηΐθηξία ρορα!απη Ῥαίαν.- 
(45 1η (ζἈτΠΊΔηΪΑ ἰοσαί ΡΈΟΙ]ΘΙη 6115, ιιαιην 5 ̓ρία εχ σοπαπημηίοτα 
ἰεηπα Ραξαγραδας πτθοπι ἴπ ΡΕΓΠάο ἐλξααέ, ΡοΡΠΔεΠῚ Ιοηρε ]- 
ΒΕ Η ᾿ ΚΑ 2 «- γᾷ 
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Ὦ ῬεγΠ» φοφηυὲ, ξ΄ Δ} Ἰριρβεγαυῖ; γηΟΉΝΡΩΘΏΣΗΡ ΤΡΊΣΗΥ γη2- Ὁ 

1 γα ομ 116 ἷοῖ οροτγίεγε : 111 ὅς Ομγέα5, 4.1, 41145 411 Ῥαΐαγ- " 
Ἰδας, Ῥαίαγσ πάη πνδεῆι ἀρροῖ!λξ, Ἰποοίας Ῥαίαυρδάας ἀϊοὶ ἱπηῦς. 



26», 

᾿δυθσηο. ὃς δαίπγαπο αἴοπίον. ἘΜ νεῦο τορῖθ 1ὴ απ τ 89 ἐλ δῖα, 

τῷ ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΚΛΙΙ δ. ΄ Ἵ 

ἐγ Ῥεγίερο πη 44 Οὐέαπη ργοάπσεηθ. Ουγίπ5 αυτάσηῃ ἴ. ο, Αἰοχαπὶ 
ἀταπι δῦ [πα]ϊ4 γεάασεπι τη ΟΔΔΠΙ4Π1 Ῥγοσε 1 αἰπγγηδέ, σας 
φαίγαρε5 εγαΐ Αἰραίζεβ: ΠΡΙῸ νεΐο το. ΚΈμεΗΉΣ εξ, Ἰπααϊέ, ἐμ 
Ραίαίσαάάε : Ῥογῇοα ΕΠ φϑης, σμης ϑαῖγάρες Οὐ ες οΥαὲ: 88 
πιοχ Πιδ οι ΑΙοχαηάτγιμνι Οντγὶ ἐδρα!ογαπη 101 ἀρέγυ με ( φιοά ἴῃ 
τὸς Ῥαίαγσαά!ς πηῆδ ϑίγαδο, ῬΗΠΙμ8, 50 ]]η115, Αὐγδηι8, ὃς ΟῚ 
411| αἴδυπιαπε: ) αὐ ἀπθίζατε ποῦ ροῆτε φυΐη τη Ῥεγπάς οὰπὶ Ῥδίαν 
»δάϊβ αγρῈ ΠΟΡΏΟΙΊΠίβ ΘΕ σοηϑ Παξπεηαᾷ Πέ,, ᾿ 

ἀτχ δὲ Τασκοὶ 1 Ταίοογ 22 ὨΟΠ 4101 ἡτεηέιο δέ; ϑαϊπηαῆο τρίς 
ὰν ἤθους αἰϊοπτίοῦ, 4601 Τασκὸς ρίο Ταύκος ἴῃ διζοτγὲ 4116 
τηλίε ἐχαγαῖο ΠιοσΥ Π1πΊ ἱερῖ]ε ΑΙ γδίαγ. ἴῃ τηλγιπγ ἜπΙΠ, 
ῬεγΠέϊς ογα, πόη ἰἴοησε ἃ Ῥαίαγραίβ, ὙΖοοδηΘ τερῖο, δ] Ὑχοσδ 

αὐτὸς. οὨπῚ ῥγοίποῃΐ. εσσηόπηηι ἃ Ῥέο]επκο {παζυϊξιγ ; ὃς Τλοσδ! 
ἢ} 15 πε ΠὩἷ ἔπ} Αὐγίδττιβ, [τ δίγαθο ἴ, 5. αΥΌ6ΠῚ γΈσίατη ΠΟῸ 
ΤΑΙΠατΒ ς ὉῚ ερῖτη 1ῃ δὐπτς Πδτὶς οἱ ἐν τῇ περφῳλίᾳ, χα! τίωΣ "Οχκία ἢ 
λεγχομδρίω, Ῥτο σίωδ "Οκίω Ταύκίω ἰεδεμαθπὶ εἶδ ἐηυϊάεμη ΟΞ 
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ἸΤαοκίωωὴ. 1ἴ4 ὃς ἱποοία Τώοχοι ἀἰοὶ ροξεγάηξ, τἱξ νιοίπα.. ΜΓ Ιε πὸ 
Ἰῃοοΐας αν! νοσδέ!. ᾿ τἂν 

Ν. τογο. ἼΑλλοι ϑ᾽ οἵ γαΐεσι 1 ΑἸίαταπη ῬογΠολγιπι σε 7, 
τῷ ἃς Πανίογῖπη, πογλῖηα ντάεγε Πσεξ φρῃ ῬΕΟΙ ΠΡΌ ΠῚ, 1. 6. Ο. 49 
ἴῃ φυϊθος ἕαπιεπ ΠΟ Παη 15. ΡΙαγιπηαπα γαγδηξ Δι ζογα5, ΟἿ ΟΖ 
ἴοςα ραγυτι σορηϊἃ Ππαδπογιηΐ, πτροΐε οχέγα ἈΟΠΠΔΠΕΠῚ 1ΠΊΡΕΓΙΏΠῚ 
Πία, πες ἃ Μ.ςεάοπιθι5. ὁἴμ τείεπέα. Νοΐαγε γεγο Πρδὲ ΠΆνΙΠΠΥ 
Ῥενγίεροϊη, γεσίδηῃ Ῥεγίδγαμα αγρεμη,, Δ! πεπέεπη, 41 Ῥίο!επγαξα 
ΒΡοσογμάηιος αἸοι(αγ, ἃ δίγαθοηθ, Οαγίο, ιοάοτο, ὅς ρἱεγι 
1115. Δγακχεοῖι νοσαγῖ, Ἰώχας εοάειῃ ἐξηία, ἀξ δα!πηδίιι5 οριπαῖ 
ῬΙΏ. Ἔχεγοῖξ. Ρ. 292" "μὰ τ᾽ 

Ψ. τογ73. Χωρὶς μὴ Κύρί(Ο- δεξὶ μέγας ΘοξΠηπιο ϑαϊπιαῆο ἔτ 
οἷϊε αφἤξητογ, 41 ἤπῆς νογίπ5. Πυ]5 ἐξηΐπη ΕΗ Πδέυ!ς, ηποά αἷν 
ὩΠ4. Ῥεγ 615 ρατία ΠΕ Οόογι5 ἤμνμις, δ αἰΐεεαᾳ Ομοαίρεβ ; Ὁοτα ᾿ Ν 

Ὶ 

ας 441) βαγς εὐ. Οὐτις ἢπο δίγαδοηι Κορ αἸοϊξαγ, ( φαδηηνΙϑ᾽ 

ρ(Θ᾽ ποταιὸς οδ)οὶ τὴς κοίλης κϑηύμάθης ΤΠερσί Ὁ. ῥέων «ἰεὶ Τίασερ- 

ἱ 

! 

γάσαις. (ὃ μιετέζϑηε τὸ ὕνομω ὃ βασίλά)ς) ἐντὶ ᾿Αγρᾳόώτο μετῶ" ὦ 

᾿ 

(λῖῃβ : ῬγΠΟΙΔΠῈ5 γεγο Οὐγπρ,, τ ὃς Μεῖΐα, Ε 3. σ. 8. Ζεερὴς με ̓
 
τη 

᾿ 

ὃ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙΙ 5. 
ἐΠΙΠΊ τὰχ 401 (σγδοῖς ΚρΘ-, Ηεδγδις Ὁ 3 Οογοεῤ αἀϊοίξαν. Οὐοά 
Π Ῥαίαγσαίαθ ργδίογβιδι (όχι ἢϊο {δι Ογττβ, Βασγδάδηη Ῥι(ΟΪΠΊΣΤ 
εξ οροτίεξ, χαθηλ 1Π6 Ῥεγπάσπι ἃ Οαγγηδηΐα αἰ ουτηϊηανα αἴην- 
πδῖ; ὃς Βαργαάς ηυϊάεπη ηοπηεη αν “σγαάαέο (απο ποιχῖηε ἢϊι- 
νἱ ΠῚ Ππ ΠΟ Οἰ ΠῚ Δρρε ἸΔξιπι γείεγέ ϑέγαθο ) πο πλα!πιτη ΔΌ τέ, 
Ἐοάεπη νεῖο Ἔγγογε Κύρχον Ππανιαπι (σαΐ ποη 4115 σεγία οἱὉ {Δ Π 
ΚόριΘ- Ῥιοπγ Πὶ ὅς Μεῖας ) ἴῃ (Αγ ΠΊ ΠΑ ΠῚ ἐγδηβέεγγε νι εζαν ῬίοΪο- 
γηδειις, ὃς ἃ Βαρταα ἀϊνεγίιπι ἕλοεγο, ( πουηηα ἄπο, ΠΕΟΓΙΜῚ αἷ- 
ἐδτιΠῈ νϑΐας οἰξ, δίογατη πον, ὑγο ἤπιν 115 ἀποῦτ5 ΓπΠγ6η5} 40 
Ῥαίαγραάδα ρορῃ πὶ γος] ἂὉ τα σοσηουηίηιϊ 1 ΟΑγΠἸΔηϊατὴ δὉ- 
ἱεραί. Ὁε ΟΠοαίρε πιοχ ἀϊσξέαγ. 

Υ. το74. Ἕλχων Ἰνδὸν ὕδωρ, εἴθ 4' ἢ ῥείων χθόνα Ξόσων] Οταῆε 
ἢϊο ἃ ὈιοηΥ ΠΟ ογγδέαγ ; ΟΠποαίρεη επίπι [πάϊοιαπλ Πανίαπ (ο}115 
Οαγέϊας [10. 8, ὃς δίγαθο [1.1 5. Πγοι ΘΓ ἢ) ο]ΠΊ σΟΡΠΟΠΊΙΙ ἢπ1- 
νο διυΐᾳ ργαρέει Δ θηΐο σοηδιηάίέ, Ἐπ τἱάϊσαϊε Ἐπταίηπις ΟΠοαίρεπ 
ἕλχειν ᾿Ιγδὲν ὕδωρ Ἰηϊεγργείαδέις, εἷς ἐν Τὰ ᾿Ἶνδιῷᾷ οἠἰζόμλμον πόϊαμϑ» 
ἐφηηαηι αὖ Γιάο ἤμυτϊο αὐ οι μη, ααὸ φυϊά ΔὈϊαγαϊα5 νοὶ Πηρῖ 
Ροίε(Ὁ ὃ Τπάϊους φυϊάοπγ ΟΠοαίρες σαπὶ Οορδείε ἴῃ [πάτπιπὶ Πανταη 
ξεγίαγ, ποη ὃχ εὸ ργοΐϊξ ; δε Ὁποαίρες ἢϊο ἑαηΐο (εγγαγιπι ἰρδξο 
αἀἸηπεις η1Π1] οπὶ Ιηο, πεο φα!οααδηι οαπη [πάϊςο ΟΠοαίρε, ὑγδῖεῦ 
ΠΟΠΊΕη, σοΙτηπη6 Παθεΐ: τη Μεάϊα δπϊπι, ἐοείτε ΡΙηῖο, οὐΐαγ, ᾿1πά8 
[λοι!δη. πηθάεἰδπΊ, ἃ 54] πλαῆο δοςερίαπη, οἱασο δαῖς ἀπ ϊδεγα ροῆτ- 
τηι5, ἰΙερεηήο Ἕλχων Μῆδον ὕδωρ, πΙΠ εχ ἱπέογργεξιπι οπΊη απ 
οοπίξηία Ἰρῆτις αμόζογις5, πο (ογΊθαγΠπΊ δγγαίαηη εξ σοηίζαγεῖ. ΟΠο- 
αἴρες ἢἴς ϑιἃ ργδίεγδθεηβ θοὸ ρυσοῖραβ ποιηΐηε οοἰε γδέμγ, χαρά 
{οἴδιη 6115 44 114Π| τορος Ῥεγῆοὶ διθεγεηί. Ηος τείεγε Ἡεγοάοΐαϑ, ὃ 
εχ εο ΑἰΠοπαῚ5 1. 2. (δή πησεης Δηπδπ ἀξοοίζαμι, ΠΠΌΖΌΟ ΤῈΧ ΤῈ Γ 
ξαςετεΐ, οἰγοσπίειγι (οΠΠττη : Ὃ Περσῶν βασιλόῖς ὥς φησιν ὧν τὸ 
πορτη Ἢ ρφ.5]Ὁ- ὕδωρ ὡπὸ Τὰ Χοίσσεως πιέν λέγε). τῷ τἰεὶ Ξῦσα 
ῥέον]. 183 μόνον πίνᾳ ὃ ζασιλαϊ)ς᾽ Ρεγ(τίση γοχ, μὲ Πῆγο ῥγὴ- 
7,10 γεξογε Ἡργοάοεης, χη 4} οχ Οροαίρο, ΖΗ ΟἸΥΟΑ δμω{4 βμῖε, ῥ1- 
Ῥῥογε ἀϊοΐεαν, Ὁ 4 ῥάς [οἷα δίδτε. Ἰάοτη τοίεγέ 5ο]η, σ. 41. ὅς Ππάογ, 
1.13. ς.Ὅ21. ἃς ΡΙμέ. 1. ἀδ εχ!Πο, ΙΔοπὶ γα!ρο ργοάιεαμι ἔπ 1πάϊοδέ, 
Ηϊης ΤΊΒΌΠ5 1. 4. 

---.ὥὌὅἍῷὃὅ γοσίᾳ ᾿γῖρΡα Ορβοαρε:. 
Αἴ πΌΠπι5 ΟΠοαίρίς ἴῃ 5 Π4Πη4 πο ΠΡΟ Ἔπγσι8 ; ὅΚ στὴ διόζο- 
τές πιοῦο οἰξαξ!, φίχας εἰίδπη ϑέγαθο ἱ. 15. Ὁποαλίρεη πγῦεπη δα 41- 
[πεΐὰ αβαγπγεπηέ, ᾿ἄθτη ἐδ Ἐπ]. Ὁ 4115 αἰγπγαΐογ. 810 ῬΙΙΏ 118]. ὅ. 
ς, 27. Αγιηῖ Ἐπίᾳιις ογξις ἦπ ΜΜϑά, γτηβάϊοφηο [ῥαέῖο σπμρομίο 
φημ Ἴἐης, 9 ὙμΎ[Π|5 ΘΧΌΥΣΗΣ, ΡΟΥ Με [ον θηρΉ ἰαρ[Πι5 ΟἼΥΟΠΣ ΑΥΘΘΉΣ 
δηίογηρε. ἘΠ πιοχ ἀθ ΕΠ]2ο φβγηηαΐ χιοά 411 ἀε ΟΠποαίρε ργοάαηξ, 
Κορε: ποῦ δὰ αἱΐὸ ῥέφιρε, ξὅ οὗ ἀκ τη ἰοησίνιμα ρογέάηξ. Ἑλάδπι 
εἴιατη ἐς ἘΠ]. Ὸ πατγαΐ 50]1η. ο. 36. 4φι ροίζεα ἀς ΟΠποαίρε Ο. 41. 
ΝΙΠ τριεαῦ ῬΠΠΙΠΠῚ 4115, ΘΟ ΠΩ πὶ γεγο ΠΌῚ, σοπέγαγία (ογιθεγε ρα ζδη- 

᾿ἄππι Πέ, ΟΠοαίρεπι οσαπη Ἐμπΐδο εππάσμ οἰἷξ ορογέεξ : αἵ πεῖ 9 
ηυϊδυίάαπγ Ογαοῖς Χοάασης ἴξιι Χοαΐσσις ἡοπιποίαν, ροί τοιοῦ θι5 
γεῖο Οταοῖβ, ὃς Γλἴλη15 μετ ίψαθ, Εὐλαῦθ- Επίαιις, ποπλῖηο ἃ Ραᾶ- 

Ά4 τ 
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564. 

ἰω ΨῊΝ χἱ τὰ ΣΝ δ ΟΝ ΥΩ 
Ἶ [ὰ δ πῃ ἘΝ 

ἡ δον ἔν ᾿ ᾿ 
᾿ς Ὡς ΒΩ 

"ἂν ̓
 ΟΌΜΜΕΝΤΑΑκτί δ, 

ἐἴο γοοδδυῖο ἀεδιζο, παπὶ ΗΌγαῖος ὙῚΞ Οὐ αἰ ἀἰοίτατ, Ὀαπις 
ς.8. (Ωυοά ἢ 45 οὐμοῖαξ ῬΠΗΙμπῚ ὅς. Ῥοϊγαίεξαιτι ἀρπα δίγαδος-, 
ποηὰ ΟΠοαίρεη δῦ Επ|350 ἀπ πτηρπεγςε, ὃς ἃ ΡΙΙπῖο χαϊεῃη, 1.31. ς.3.Ὁ΄ 

ἢ 
ΑΟ ῃ 

Ὕ 

Οδοαίρι Ἐπίσυπι ἰοοίππι δα]πησὶ, Ργεξουμσι, ἸηηαῈ, γερὸς Οῥο- 

4|06 ὃ Επίαο ἐαπέηηα ῥίϑηπε, ὃς δὉ εοἄεπι ῬΠΠΙΟ, 1. 6. ο. 27. αἴπγτ 

ταλτὶ Οροροηὶ ἐκ ΜΜράϊᾳ υϑηϊοηέεηι 1, Τίσγίηι ΤΠ μοΥθ, σαπιο 

Ἑπίδχιις, ἐκ Ῥιοϊεσιαῖ ὃς αἰίογαπη {εηξεηξῖα, τη ῬεγποιΠΊ Πημμῖ [8 
Ἔχοηεγεῖ ; δὲ πιθπη ποῦς, ποη ΠῊΠὰ5 ἀε Ἐθΐδο 440 ΟΠοφίρα μος 
Ἃ νείεγιθι5 4] δα Γ44Π| ΡῈΓ εὐγογέμη γα! : πες οὐἴξαξ σαϊη 4] π΄ 

ὖν 
' 

ΚῚ Ἃ 
Ἷ 

Ἷ 

μος εγγαγιηξ ἐγγαγ δπἀτ ροίαθιηΐ ΟΠοαίρεπη δΔῸ Ἐπ]δο αΠΠΠηρπεπ-ς 
ἦο. Ῥοϊγοϊείι5 15, ΟΠ} 5 πΊοῦο ΠΩ ΠΙΠΊΠ5, Ὁ ΒολίρεπΠΊ, ΕἸ] ΠΣ 

ὅς. Τιρυῖπι ἰὴ ἰάοῖητι φαξηήαδηη οοπῆἥϊιογο, ἀοϊηάα τη Πγαγα ΘΧΙΡῈ δ. 
“σ᾿ 

Ἐγπηδε: 4}1 ΠπυΣος 5μώ|4 αἰμοηξες 11 ἩΗΗΉ1 ΤΊΘΥΙΣ βηὉ11 αἰθδηηῖ 
21|ὖὶ οἷτπι υγοάιδεγυηΐ, τ ὁ δέγαῦ, ἸΆλλοι δὲ φασι ταῦ ο)εὶ Ξόσων 
πυ]αμὰς εἰς ἕν βεόμα τὸ “8 Τί [ει Θ- συμπίσειν. 101 ρὲγ Πανίος δα ( 
ΑἸἸαδητεσ ΟΠοαλίρεμῃ ὃς Ευσιιη, τη] υδιη αἸνεγίοσ Παν!οΚ, 10. ΠΡ γα 
νι ἀεηέαγ. Τρία νεγὸ ϑέγαδο Ὁποβίρθηι τη Ῥεγῆσαπι πηγαῦὸ ἀεάποιεςς 
τὸ ΕῸ]α ΠῚ σα γΑΟΓ 5 Ρ]εγίχυς (σεορταρῃι, ΔΕ ΓΠΊΔΏς ΘΌΠη εἰς ὦ 

δ τ ΩΣ 

σπαρφλίαν τ τῶν, 11 Ὁ) 4ΥΣ ΕΓ), 4721 ΟΥ̓ 471 ἀρἤηογο. Β οἴτοτ Ἰρίταν ξ΄ 
ψῈ} ὉΠορίρεϑ {| ἱρίβ ἘΏ] σὰ (ἐδάδηγ ἐπῖην ἀε Ἐπὶδο 48 46 ὉΠο- 
αἵρε ἐγαδυηίζαγ, σα {01}. ργα ξεν 1], ὃ. ἄς δο (ο]ο Ῥεγίδσιιπη τεσεςὺ 
δίδοτε; πἰγαίχαε ογέαπι Ῥ]ΙΠΙῈ5 πὶ Μοίϊ4 {τα 5 ὉΪΓΓΙΠΊΠΕΕ 81} 
ἴῃ ΤΙρτίη, 41Π|1π πιᾶτε Ῥεγἤσατ οχῖγε δἤβυτηδπῦ) νοὶ σαπη ἀρ! ΘΠ 
Ἐμ141 ἐοηΐεπι {ταξυιαέ Ῥεοϊεμγατιβ, 1η Μεάϊᾶ αἰξεγα), ΔΙ ΕΓ 1ῃ 
ϑυ ήδη, εχ ΠογῸΠῚ αἰΐεγο ΟΠποαίρει ργόργιε ἀϊόξαιη, εχ αἰΐετο Ἐπ᾿ 
Ἰσύτγη ργοόϊγε σεπίεηάμπη, εοἴφας οἰγοα δία σοηῆσπεγε. 

αδύνω ὅσων] δ ὉΓΌ5, ἃ 418 ΓΕρΊΟ ΟἰΓΟΠΠἸ]λσεῆς διιαπα αἰ ξαςς 
εἴτ, ππα ἔπ ΦΎΕΙΝ ῬΕΓΠΟΟΓΙΠῚ γεσαπη ὈΓΌΙθ115, ὅς σα ΖΟΡΗΥ  ΔΟΙς 
ΟΕἰ οἰ γευ ΓΙΠγ15, ὉΘῚ τερες νεγὲ ἀσεθαπέ (αἴ αἰζαίε Ἐσθαΐαπί5, Ὠγεπηθ. 
νετο Βο γΐοπε ) ἐείτε Χεπορηποηΐε Κύριέ χεμό!, ΟὟ Ιοοὶ {01}. ἀγησβηϊ- 
"ξαΐθιη. ϑ{4 ἐπὶπΊ ἃ Πογιδιξαέε ἢς ὀϊύλα νετγὰ (σγιδιέ Επήλέῃιις, Τοὺς 
᾽ ο΄ »Ὃ“, 9 41.959 

5. Σῆσα ὕτω κδιῦν ἢ διὰ τὸ 9 τύπε ἀνϑηφὸν, Σᾶσα γὺ ἐζχωείως τὶ 
κρένω ὁη[4 μὸ Ὁοοάηέηῦ ἃ Πογζάϊέσέθ ἰοσι,, {114 ΦΏ2Ὧ1 ΦΕΥΏΖ- 
οπμίᾳ Τρίογηρι σης ϑμ (4 ποηηηαηέηγ. Νες αἸΠΠΠΠ εν ϑέερἤδημις, 
1. ἄς πιγϑ. δαί νοσαΐα αἱέ, ὑπὸ δὴ χείνων» ἃ προλλιὶ ἐν τὴ χώρᾳ, 

ὠο σ ῸὩςΣ 

αεφύκᾳ ἐκείνη ἃ {Π|11|, “μουτηῆ τλμἱ 4 17, Ὑ  Ί 0.18 1114 ηα(ομσαγ. 
Νες ἀο Πίος ΠΟΓΆΙΠ 5 ἐδειοηϊδιις ἀπ ϊέητε Ποεέ, οαπΊ ηογίηη ᾿ς 
δῤῥηίραι, φαοά Ἡεθγαῖς ἸρΡηΠπλαπι πγθῖς πόηηεπ Εἰς, ΕἸΤΉ. ς, τ’ 
λιΐκμ 115 ἀρηιβοαγε. ἘτθεπΊ μαηο ἃ Ῥάγῖο Ἡγίζαίρις Π]Πο σοῦ- 
ἀϊίατη γοίεγε ΡΠ μίας, 1. 6. ς. 27. [δ δὰ νεῦθα ποὴ 418 δοοιριοῆάα, 
4υλη} αφυοὰ ἃ Ῥάτῖο δόξα, ὃς σάϊατη γεσίαγατη τηλση!βοθηῖα οΥ- 
πιαΐᾳ {πειξ, φιοά τε δέν ΖΕΠΙΔητΙς 1. 1. ς. 59. Α Μεπίποπε συ ἄθῃΣ 
ῬγΙπιο σοηάϊζα Π1Π1ὸ ἀἸοϊξαν, απάς Μεμγόνειον ἃς, Ἠεγοάοτῖο  ]. ς. νος 
σαΐιγ, ἈΝ ὃς γερὰ βασίλεια Μεμνόνεια." ϑ8εά᾽ 4]ΠΠ1πὶ οροτίεξ ἤππο 
Μεπηποηεπι ΠΗΠ 20 ἐ0 ΟἸ]15 ποπΊεη ἴοΐ ἴῃ ΖἘΈρυρίο πιοπιμηςηΐας 
{εγνδηξ, ΟἸ}7118 ΠΕ ΠΎΪΩἴ ὈΙΟΩΥ ἤτ5 νευῇ, 2 5. ο. ψαδιτιν!5 ἔα]: δος οοη- ἢ 

ἀηΐ, Νὲς σοηίϊαξ 4ῃ Μεπηποη ἢὶς αὶ δία σοπαϊ Π[ὶ μΝ ̓ 
ἄς; ' “εἶ ; : ᾿- ΄ ἸῸΝ ἡ, 



"ἢ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙ ΙΒ. 
τὲχ {ποῖξ, Δὴ ροϊίῃς δυοῃιτεόξις : πος ροτι5 Ἱπηὰ ΟΠ Ποάοσις, 18. 
7. Ἐρ. 15. ΟΥΥγὲ γερῖς ἀοηλμη, φμαηι ἸΜΦΊΜΟΉ, ἄγγο ῥγοάϊρᾳ 
ἡ σαι ἀμγο ἰαρτάτδης βαῤυϊοσυῖε, ἰπῖεγ ἐρρίεπη. οὐθὶ5 πηϊγαοαΐα 
ΠΟΙΊΕγλη5. Ἐρτγίδε ἕατηεθ Μεηηπηοπεπηὶ ΠΠππὶ ἀξοληΐαίιηη 8111 
ΕΚ Πίορεπι, 4111 ϑαπαπι ἰαοϊαηΐ, οὐ ρεπέϊαπη ὁμωνυμίαν» ΄ιοά 
ποπλεη Ορης διιῆδηδο ἱπο0 15 (αι! στασα Κίοσιοι, πΠοιηῖηε ἃ Ορμς ἀε- 
ἀμπόζο, υἱἱ Βοοσμαγίο ρίδσεῖ) ουτα “ΕΓ ΠΙοριθιι5. σοπΊπηιπα. διεγῖξ : 
γἱάε τη γεγΐ τοῦ 5. 
ΟΝ. το75. ἴδοις ὀνωπὸν ᾿Αχώτίω] Ἐρτερίε ἀεἰτγαΐ ἢις ΕἸ τδέμπις, 
ἄυπι “οῤαξοη, ηποὸ ποπηηε ρεγηγηδπη [ΠΟ Πρὶ τηδηϊτετιιι. οἰ, 
το ἤτιν! ΠοΠΊΪπο ἢὶς ἀροίριί, ὅπ ἢ" ̓ Αχάτζω ποτοιμὸν πὴ πλάϊεῳᾳις 
ἘΠ) “5 Χοάασε φησὶ. ἵκεο. “εβαίομ βηυτηηι καὶ ἰαέμς Οροαίρις {76 
ἄοῖε, ηυδῇ ἀϊοὶ ροῦεε ἢυνιμπὶ 2,47 ογἱραγε Ἴάοογο, δας θῸ- 
γ]πΊ ἐ γώ ἃ βμυΐο ἀφοοίυϊ. ἘΠῸ φαϊάετη ΑὐΠαίθϑ 810 11196 ΠῸν 13 
Ἃ 400 ἰαριάϊ ποπήεῃ ; {εὰ ἢϊς ποη ἐδ ἥμνίο, {εἰ Ιαριάε (θγγηο οἰξ, 
4 επὶ ὅς τη Ῥεγῆς πίοι Ρ]1η115 τε Ἰδξαν, ΘΌΟΓΙΠῚ ῬᾶΓ5 Θ᾽ ΠΠΔΠ1 481- 
δυίάετη Παδεηΐαγ, ϑίγταθοης ὅς ϑοηο ἰεδιι5. [Γαριάθμη ΠΠ]Ππτπὶ 
ἀείουιθις Ρ]ηϊας, ΠὉ. 37. σαρ. 10. ΡΙΏγα 6115 σθῆθγα τγοσεηίεης, ὥς 
ΘΟΙΙηιι5, σᾶρ. 11. 5 γειθῖ5, “οράξοῃ ἰαρίάθη: 810 1124 ργῖγαμηι Ὧ6- 
41 15 Αοῤραξῖς βηηηιη1ς Υ1ρ4 Ὑϑρου ετογι, πορ ΟἹΐθηι σμτ τῦ2 2 45π- 
Φη7,2 ὙΟΡΟΥΥομγ, ΦΉΡΡῈ τηξεν γ1  θη τε. ἐμηλ υδηα. παέμγ αἰξδης 
Πὼο πορξάηὲ ἔογηης μὲ, ομγ ορείρημς εἰ, ὑαγῖάς ΡΥ ΓΕΥ 4 ὙΕΥΉ 
Ζγηασίπος : ἐφ: εἰ Ιπάξομς, γεάαθης γ1715 ἨΘΥΙΟΥΠΊ2, ΗΟ 4212. 
γηαίτγ Κάοῖο:. ἘνΠαΠ οππὶ ροξ απ ΡΠ 115. ἰοςῖ5 τερεγζις 
εἴϊ, εχ πίδοπι απόξογιθιι8 σοηίδξ : αἴφας τῇ ΑΟἤδΕΙ5 510 1115 ἤαν!Σ 
ΤΙΡΙ5 Ργϊπυπτη γερογέας. εἰδ, 114 τῷ ΟΠΟΔίρι5. ΓρῚ5 ΓΕρεγῚ ΟΥΠΠἀΓΔ-- 
061 [οιτηα, ὃ ρεξτὶβ ἃ ἥανιο Πυθογηῖβ ἱπιθγιριις. διζζο ἀενο! ΕΠ, 
ἢϊς τγεΐίογε Ὀοηγἤι5. [ σπην ναγῖας πηξ Αςἤῇαί5 ἔρεςῖθς, υξ εχ Ρ]1- 
πο ὃς Οὔρῆεο Ἴοηϊιαί, σοϊογιθι5 {π|5 ἀπ πηόζα;,, [ογίσῆε ἢϊς εἰξ 

ῬΕΙΙΑΈ, Οῥοά ρίτος ἃ βιρηίηθ ἀξία ἐδ, οὐγέά, ξμὶφονῖς ων εΐ. 
Ἑυτα Πσες Αοἤαίς ἐρςοίειη ἐδ ποῃ ποῖςξ 101 ΡΙΠηΐμ5, Ροξείς ἕδσωθῃ 
114 ΑςΠδτῖς (ρεοῖθβ εἴτε φιιαπὶ αἰγληέντα μώρᾳγ δὸν [μἰσολεξηα Πη14- 

μεσ ἑεἰμς, : 
πολλὰ μὲ ἂν ῥέα γ᾽ δεὶν ᾿Αχάτε χρώμα ἰδέῶχ, 
Ἔν γὸ οἱ “ήεις ρθων δάάλωπον Ἰώαπν, , 
Σάρρα, ϑ᾽ αἱρμιαλεντα, χὶ αἰγλήεντα μάρφγοον.. 

Ἐρεπεῖο φυϊόετῃ εὐωπον, 4φαοα ἃ υἱοηγίιο ἢιϊς δαάιζαγ, ᾿πηιπξαν 
ἤοη ἐδ νυ]σατῖ Αςομαΐε Πὶς δρὶ, 481 γα δεητθι15 ὅς [015 γεηῖς ἀπτη- 
δυϊίαν, {εὰ ἀδ Ποῦ ποτε ΔΠ4 04 ἔρεςῖε, φαυλγι τη4 [Ὁ 114. Οα)Ὲ5 
ΒΕ" ἴοσο τππειηῖς ΟΥΡἢει5, 4αλι νΙΓΣ σοίοτε εἰΐο ΘγηαγΑ ΟῚ τη- 
τ. [ἃ Γι σοτο ἤπηΐ οοηγαπέϊο, ᾿πάϊζας; αυποα σαπὶ ΟΠοδίριξαο 

ἀείςρέοπε ἃ ῬΠηο ἐγδά!ξᾳ ορτίπηα σοηνεηϊέ. ἶ 
Ψ. Ἰο78. λιαρϑῖο γεγηδότες ΟΖ ἀνέμοιο) ΜοροΙη γγηδότος πο- 

ταί ἘΠ ἜλΙιις ἀὉ Ποιπιηῖθυβ ᾿ηἀς ΙΔ ἰιτια αἤεζε!5 δὰ ἐγαόζαβ τρίος 
ἐγδηλίατη εξ : ἢς ἰφρέα [ἐσὲ5 ΜΊΡρΊο Ἰςίταν (σεογρ. 1... Νοχ 
ΠΗ το τὶ : ΤΥ ΜΟΎ ἈΠ λιάρλεν 
ἢ 

Ὶ 

γασάπη:, τοῖον δὉ Ογρῃεο ἰγλαίταγ, ηιδῇ 4Ὡ1 οηγέα τ 5 βημέ, 

ἡπεπὶ Οδοχίγηξεη, 60 οαρῖζε ἴῃ 4ιο ἀς Αςἢλΐε ἀριξν, Ρ]ΙΠ 5 ἀρ. 



ἐ ὙΠ 
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λιαρὴφο α18 τυέατ' εἔῖαπὶ ἩοπΊογας, Οὐγη, ε΄, ὅς η΄, ῬὲΓ Αρῇατδο. 
ἢ Ταῦτα νἱάσέυν ἃ χλιαξὸς ἐορ!άμς. ΝΝοΐδέιιν. γεγο ἔτι σι ς γεπὶ ἢ 
τογιπι Πδείδιι5. Τρασξσιπ πηδέαγιεδξεπη. 10] παπαιαπὶ Ἱπιρεάιτῖ ς᾿ 
ΠΟ ΨΕΓῸ Ῥεγρθίπιπη 18] εξ ἑερογεπη, ὅς Δ Π νεγηδ ΠῚ (ΕΠ ΡΟΓΙΘΠΏ Σ᾿ 
ΠΙΆΠΊΥ 5 ΕΠ1ΠῚ ΘΟ ΕΓῚ5 ΔΠΠῚ ῬΑΓΕΙ 15 ΠΠπηπηΔ 181 επηρεγίες τς, ἀπά 
αὔθο ἤογιάᾳ εἰξ τορίο, δίϊταίς ἑδπθη τηεάϊα ᾿πηπ]οάς πῇ 15] οαἱο- 
τῈΠ εἢ ἐεἰταίαγ δίγαθο (πη τεσες ᾿πάθ Ἐσβϑαΐδηα ἔμπης ΤΉΙΡτΑ-ο 
8ληξ 3) (δα σαΐον 16 ἐτιζτιδιι5 πηαϊπγαηα!ς ποη οδείς, τ νθηῈ Εν 
σιάϊ, (δἀ ροΐπις ργοάείς. ὙΠθαῚ 

ν΄. το79. ξπήριμοι] υἱάς ἴῃ νεγί. 758. ' 
Υ. τοϑ!. πέζα] ἘΠΕ, ἈΠ: οτὰ Οὐιεῃέεπι γεγῇιβ, πᾶς ἰηῆ- 

100 ἰοοο γείρβόζῃ ΠουΖοπεβ Οτγαοῖα ἀεργιηατσ. Ψιάδ ἴῃ νοῦ, 
931- ᾿ 

Μ. 1ο82. αὐρῷὶ χεδμα τὸ ΠΙδσκὸν ὠκεανδῖο ᾿ 
Καρμανοὶ ναΐεσιν Ἰπάϊοας ΟΑγηπάποϑ χα ἔμπιθος Ῥεγῇοὶ ἤπις 

ἰαιῖατο. Μληϊξείζτις σα! 46ΠῚ ἴῃ ἐπαςίθας εἸαποάϊ βπχας ἐδ ίοσ. 
ἰεί, υο 46114 ΕΣ Οσεαηο 1ῃ Ππαπι {4 εάν, νάε ἴῃ ν.----- Ἰ4θο χεύς, 
μα τὸ ΤΙ) σικὸν ὠχεανοῖο Πτιδηΐππη ποΐαξ φιιοά εχ Οσθᾶπο ρὲ ιιοθϑ, 
ἴῃ ῬεγΠΟα ΠῚ {ΠΠ|1πῈ ΤΠ Ἐετγ. Α ἐαοῖθας ΠΙς ὃς Ρεγῇοὶ ἤπας ογάν 
Τα χία απ ῬΘΡΠΑΙ Τρ (αγπιδηΐα σοπίεγηγίηα εἰ, νεγί, τ ο84. (αττ 
ΤΊΔΠΙΑ ΠῚ δα 50115 Οτίατη ΘΧΡΟΓΓΙΡῚ ἸηαΠοαΐ, 14 τα ραγς 6]85 Οὐοῖ-. 
ἀξηΐδ 15 Ῥεγἤσατη ΠπῈ1ΠῚ αἰεησαῖ, ΟὐδηΐΔ115 γεγο ἐξοπηάμπι Οςοδηὶ 
ΟΥαΤῊ ἱπά πε ἜΧρουι  σαξιτι Ἰ 

Ν. τοϑς. Οἱ μι ὑσειρόλιοι] Τέλ ἀν ΠΊΔΠ4ΠῚ [πὶ ἀπ|48 ρατγέεβ ἀἴπ 
νἀ Ῥεοίεπησις : ΠαλΓαΠη αἰἴογαπι Δ οἰ αἴ ΟΑΓΠΊΔηίδτη νοσδΐ, ἃ 

 ΟΔΓΠΊΔΗΙ ΠΊΕΙΓΟΡΟΙΪ, ἢσ ἀἸ  4ΠΊ, τ|185 πιαχί πιὰ Ἔχ ραγίε πιαυὶτ[π|4 
εἴξ, ελιησις. 1. 6. ς, 8. ἀείουιδιε ;Σ Αἰτογατη Αγ πἸαπίαπη ἀείδ απ 
νοσϑέ, Π18Π1 Ο, 6. ἀείογιθιε, εαχς ἑοία πηεάϊξογιαπθα οἷς, ἃ Οὐδ 
τ ΔΠῖα ΡΓΟρτῖα ἀ!όζα γοῦῆις ῬαγΓΠΑΠῚ δχροϊγεύξα. Ῥυίογίς Οδγπηας 
τιῖας [Ὁ ΠοΙταίεπη ἀερταἀολε δέγαϊσο, ΠΡ. 1.5. πούμφορον, χἡ μεγαλᾷς 
δενδρον, πλίωυδ ξλαία,» χἡ ποταμοὶς χρτοίβ ῥυτον» 0»1Ὀ11))1 ὙῈΥΤῆ 
ΓοΥ σοι, 55 γα η ΥΩ αΥ̓ΦΟΥΉΡῚ ΔἰΕΥΊΟΘΗΣ, ΡΥ ΦΈΟΥ οἰοαηι, δ ΠΗ 
1: ΤγΥίρμαηι εἴα αϑῆρπηπης. ΠΝ 

Ν. τοϑό. Γεδρωσὼν ἕλκεσι αἴ] Οεάτοῆα, ἱπίον Ολγπγαπίστι δὲ 
Τηα απ ᾿πξογθέϊα, Ανίατδς ἰδΐα [πυρί βαγς ϑέγαθοηι μαθθίαν, οἷ 
ὃς Ῥιοηγπαμι σοηίεηξιτὸ τπηπ ΠΥ, ὅπη Ατίδηος ᾿Ερυϑραίεφ 
νοσδξ, ΨΕΓΙ. 714. 40] 417 βν δυ τη γβαγδ βδΥ Ἰησϑηδε, ὃς ΑΥΙθᾶϑ 
[ἐπ ΑΓθΙΑ5 ΡΓῸ ΑΥΙαΠΟΡΙΠῚ ρατία Παδεῖ γε τ οό, 4αμπὶ Ατδιξα: 
Ἰπῖεῦ (σεάγοπτ ρορυϊος Ῥίοϊοπηδιι ὃς ΠῚ γϑοθηίεαπί. Ὀϊοδονό 
ΓΕΡΊΟ πο Κοδρωσία, γοσλίῃΓ. ΑΥΡΙΔΠ15 σδίοια {6 Π]εππι, [δ παγάϊ 
ὅζ πιγγγῆλς ἐεγάσετη εἴα γείεγε ; χαρά ὃς σοηβγηγαΐ ϑέγαδο, [1 ς- ἡ 

Ν. τοϑ7. ὠκεαγᾷ μεγακήτε-] ΕριΈπεεΙ νίπη ποι ρίθης ἐχργί πη 
Βξῃ. ϑίερμαπῃβ, ἀππη Οσοά,ο ταῦ τε άϊξ, φυσπι Οοθάηο ταίδος. 
φεξος αἰθρηέξ ταὶ ἀδθειοῖ : ἘΌΡΙΠΠῚ δΗΪΠῚ ΠΊΩΓΟ πίε Πρτέαγ, αδι, 
ΣΠ,ΠΊΔηΪΔ σε εἢδ Αὐόζον δηΐδα τηἀίοαγαΐ, Ρ. 597. ἰάχῃο οριΠείσ᾽ 
ἤος Ἱππυϊέητ. Μεγακήτης αυϊάεμ Ἡοπιειο, 11. λ', ρὸ γμασηδι 
δΉ Αγ ὁθεὶ Ροηϊξι : ἀπᾶϑ ϑι4α5, μργακήτης, ὃ μέγας [ἐἀ {ἐπ 5 

ψ 

Πὶ 

ἕ Ἣν ᾿ , πᾳ. ᾳ«ὐσ-ο “σου 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΆΙΙΙΒ. 

᾿ ἧς Παΐς ἴοσο ποη σοηνθηϊξ ; (5 εηἰπ} Οὐδδηϊπ η σΊμ,γ}} ΖΉ0Π 4» 
εθ}1 ἀἰοὶ τοϊεγαγεξ ν 
ΠΝ, 1088. Ἰνδὸν πωρ᾽ ποτε μὸν] Τηάμηι Π αν πη, Τπ6 15 ὃς Ατίαπας 
ει πὰ μα ιτυ πη τεῖϊα Ἐγατοι ἤθη αρι ϑίγα ΟΠ6 ΠῚ]. 1.5. ἃ φιο 
Τίάτα τρία ποπιοη ἰογξα εἰϊ, ΔὉ ἀσοο 5. 8.4))Ἃ1Μ772 ΔΡΡΘΙΠΑΓῚ τγοξετέ 
ῬΙηΐας, 1. 6. ς. το. τ] δηπεῤηγη ρτῸ 8 4ηαο (οὐ θεΠάτιπΊ οεπίξε 54]- 

“γηδῆι!5, Αὐγίδηὶ δυόϊογιἑαΐς τηοίτ5, ΟῚ Σίνϑος νοσαΐῃγ, ὃς σοάϊ- 
οσατη παολπἄαπη 1ὴ αίθιι5 δ 274τ|5 (οὐδιταν : πὰς ἀοσθάϊέ χαρᾷ 
ΠΠῈ5 Χ [πάϊ οΟἰτ11ς5 5272: ῥη: Ῥιοϊοηλ Ὸ ποηγπαίαγ. [πόππὶ ἤπιν!- 
οὐ πη πίη) ρος (Θδη σετ πάλ Ίπλ πὴ εἴθ, ὅς ὮΙ ὑγοχιπΊος ΝῚ- 
[πὶ ὅς ΠγαπΊ, εχ φιάλη Οτγαίεγι Ἐρηζοία γείονέ δίγαῦο, 1. 11. 
(οηπίμιαίυν ἐς ἐὸ Ῥ]ΙΠ115 Ιοοο οἰζαΐο. 

γότιοι Σκύϑι} Οὐος “;{’γαἰος ϑογεῖάς Ὠϊς νοσαέ ὈΙΟΠΥ ἤΠτι5 ΘῸς 
Ἰμάο-δογέρά:, φαφῇ ϑογτῃδ8 [π6] δΔοσο 45, δι 4411 [πα σο5 ϑου 45, 
ῬτοΟΪεπηδιι5 ρρα δε. [1 ργοσυ]άιθιο ἃ Βογελ]: ϑογίῃια ἐναραῖ (αξ 
δου ΠΙο5 σοπεῖθι5 πΊοβ, νἹάς 1η νετί......) τεσιοπεπ) Πᾶησ Οσσαρα- 
ΤΙηΐ : ὑὉ] πούς Μόρογος, οὐ δίης δογίῃδ ἔειι Ταγίαγί, πλασηδη, 
π6 τα ραγίοι ἐεηδηί. 

ΠΌ Μ τορι. ἀπὲ Κοαυχάσε)] [τὰ ῬΙππις Τηἀαπι ὃ Ἰπσο ΟΑυοΔῇ 
ΤηΟΠΕΙ5 ΕΒ Πα] αῇηνιπαῖ : {εὰ ψαυδώνυμον εἴα Οιιολίαπη {Ππη| [η- 
ἐϊουπηνυ!ρο ἀϊέξιτη (4υδηαυαπ ΡΓΟ] Πηδ 18 ΟδπαΠο5 πιοπΐεϑ ὑγο- 
ΡῥΓΙῈ ἀϊξος 101 {τέιι46) (αργα τη νεγί 714. ποϊδέαισι. Ἐτγογεπη {ΠπηῚ 
ΔΡΊΟΥΙΪ ϑίγαθο ; ΟΠῚ νΌ]ΡῸ τΑπηδη ἰοαιιἴπ|5, 1. 1 γ. δέΠγιηδέ ογηΠῈ5 
Τηδία» βπινίοβ (ΠΕ ΠΊΟΓΔ 1165 (ς1].)} ὑπὸ σὰ Καυχῴσε δὲ ἀριχίω ἔχειν, 
ἃ Οφημοα(ο οΥγῖ : ὃς Αὐγίδπαϑ [πάη ΟΥΙΡῚ γείεγι ὑπὸ τὸ Παροπαμί- 
σύ, ἢ Καυχάσε, ἃ Ῥατοραπηίο, [01]. ρατέε οὰ ψι [πάῃ σοηξιη- 
δι, 081 Οδιϊοαία ἃ σσγδοῖβ νυ]ρὸ νοσαία5 εἰΐ. 

Ν  το92. Διαεὶ δὲ οἱ κόμα εςὶ] Οαπὶ Δυέζοτε ποῦτο σοηίεηξ- 
᾿τηξ δέγαρο, Μεἰα, 3. Αὐγίδπιιβ, ΠΠΈ. ΗΠ. 5, ὃς 6. ἄπο ταηξιπὶ [πα 
οἵα πογηϊηδηΐοβ : Ῥίο ΕΠ 5 [ἀπηεη ἰερίεπη 6}5 Οὐδ᾽ ΠαμΠογδέ, 
αι55 Πηρσυΐὰ ποπλπαῖπλ ρεγοεηίεξ :. οἢ ὃς φυιέζου ῬεγΡ ἢ σοπίεη- 
ἘΠ; τἰπθ ΘῸΠ ΠῚ 80 Ατστίαπο ἀϊνογίπι εἴ οΟΠΠρῚ θα! νη ἔιι5. Ψ ετι- 

᾿ ἤπηΠῈ εἴ φυϊάεπι ρῥἰυτίθιι5 οὐ Ἷ5 [8 ἐχοπέγαγε, (ρ τα επΐπ. τη Τὰ- 
01}115 ες ογασπι ρπσηΐαν) ὈΙΟΠΥ ΠΠῚ νέο ὅς γε ο 5 4] ἀπο 
τληΐσπη ἐεσθηΐεηξ, (Ὁ ΠΠῚ ργδοριᾶ δα εχ π|ὰ ἦτο πουηϊηαγα, 4155 
1 ἀππος ἀϊνεγίοβ Ππ5 ἐχεαπέ, οϑίογα γεγο Ὁ 5. αἰντ γεέοεγο, 
ΟἾΠῚ ΟΠΠ14 (ΡΥ Ἐ Γ Ὁπππὶ ἡποὰ τηαχίπτε Οτγιθηζαῖς εἱξ 1ῃ ργορσι- 
ἘΠῚ ΠΠῸΠῚ ΘΧΊθη5) πὶ Οδηΐῃι ππαπὶ ςοπῆτιδης. Οἷα φυϊάέπ εχξ 
Τῆι ὃς τηλχπης οἰ τ απί4 ἐο5 ξἘ6 ΠΠρέγε σοηΐταξ ἄτη ἄπο ταπταπ 
ΠΟΙηΪΠΔηΐ, σατη ΠΊ|Ὸ {2115 δὰ ἄπαγε ἐχ ΑΥἸΠΤΟθΌΪο τγαάδί δέγα- 
θο, φιῖίδιβ οὐὐϊιηρεηΐα ΝΝεαγοπυτη «ἀάεγε αβπγηγαΐ : ἢδο νεγὶ ἀϊΠ1- 
ΤΉ1|Ὲ εἰξ εὸ5 αεἰϊυιδγα ἀπο, (εἰ ἤππ5 1ῃ 41Ὸ5 Οὔ Οἰϊί4 ἐχθιηΐ, 
Οἰππογαγ ποηγΐης ἹπέεΠΠσεγα, ᾿ 
τ, τος32. Παταλίωϊυ}] [π΄Ὁ]4 Πας Ἰητεγ 1π6] οἵτία σοπεϊσ Ὡδὲ 
ἸΆπη γέρηιὶ (ληΊ θα] ρᾶγβ ρυδεοίραδ, αὖ υγδα 45 Ραΐαία νοσοία πο- 
τΏδη Δοοοριῖ. ϑίγαδοηϊ Πα ϑηηνὴ ὙΟΟΔΓΟΣ σοιηϊπαΐο τ. ΟἿ ὃς πρὸς 
ἱρᾳᾷ Πώῆδηα, Ἔν 8᾽: τῇ Παήαλίωῇᾳ πόλις ὅξιν ὠξιόλογΘ- τὰ 
ὃ τ μδνν ᾿ ᾿ Πάήαλα, 



ὟΛΑΙ σαι ΧΎΎΤΝ Υ νὰ Ἡὰδ ᾿ 
ΑΝ ΥΤΩΝ 

Πν ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ ὁ. 
ΠΙὠηλᾳ, ἶφ᾽ ἧς κὶ ἢ νῆσος κδλδῦ' 1» Ῥαεέαίομο τον ὠγῦε ὙΘΊΜΟΥ ΑΙ Πς Ῥαρέαία, ἃ 74 τη μία πογριέρανξι-. Τη{Π|2Π| δηλ Τείξα Ἀουλϊηδέ Αὐγίαπιῖβ, ΠΕ ὥς Οποἤοι ας ΑΡΙΖ. δέγαθοπεηι, ἃς Πηαηϊεσάϊης ΖΕ ΡΥρΕΙ Ζοοήεα ἰμέεν ΝΠ οὔα ἸῃοἸ πῇ : ὃς Π11 φαϊάδια,. ἘΠῚ ὃς 21| ῥ᾽ εγίαιιθ ὃ νβέογ δὰς δος, ἐοξιΠη ἐεῦγο ἤραξϊα πη ἰπξοῦ ἔ . ἜΧΕΙΠΊΔ [Π4] οἰἶία, (δι ἤπὰς ἀπος ΠΊΟΔΟ Πηεπηογδέοϑ, σοπηργεῆθη- [ ἔππι, Ῥέξαϊξηες πογηΐπο Ἰπξο!Πσεγε νἀεηξαν, ΑΒ {ΠΠ|Ἴ νέο (επέπιηξ Ῥέοϊδηγδις ὃς. ῬΠηΐας, ΡΙΪηΐαῃς ΕΠΙΠῚ ἀ115 ᾿πηΐα [45 πέος Τπα] οὐτίᾳ σοῃεξιξιδης, ὨΠΟΡΘ μὴ Ραξαίθη, τ Δ]ΟΓΘ ΠῚ γεῦο Ρενγῇα: 216}2 ΠΟΙΉΙηΔΕ : ῬέοΪδ δριῖς. οἰτοα ῬΥΙΠΊΔΠ Οὐ ΙΟγα ἢ αἰνίΠοηθπα ὦ Ῥαραίθθη τη} ϊΑῖη, ὃς ἴῃ δα ῥαεφίᾳ Ὀγθεη,, Πδέμε, 1 ἴογπις γος ᾿ ΤῸ δἦ Οὐεδημ1 δ γα βγθηρῃ. 

Ν. τόρ. Καᾶνός τοι] Τπἀπιπγ Πὰν 11] {|ππγϊέδιυ σοι ξμῖ Διίρηδο. δεηζε8 4 ΤΠ ΙΟ15. αἰ ξογτηϊπαπέρπι : τὲ Ατίαπα ἴῃ ΡΙαγε5 σοηΐεβ ἀϊ- Ια ἂὉ Οςοϊ4επέλ!! οἼας τῖρᾳ ἢέ, νί4ε νει [ο95. ΤἸησίὰ νοῦ 40 ΟΠεπΊΑΙῚ, νιάς γεργ ττο7. [ἕᾺ Τπόππι Τα ὅς. Αὐϊδηας ἐθγπηπῦ ΠῸπΠῚ σου Σέ Ἐτγαέοβῃοηες Δραὰ δίγαθοηθηγ, δ. 1. ΑΥίαηδην ἐεγηΙΠη5, Ἔκ μλρδ ΦΩ πρὸς ἕω τῷ Ἰνδῷ, «ρὲς νότον ὃ τὴ μεγάλῃ ϑαλάην. σὸς ἄρκτον ἢ τῷ Παρρπαμισῷ, Αφ Ογζεηξορι Ἱμάο, σά ᾿ ἐουτ 6» ὕηαγΣ »ηάσησ, φα δ βεφη Ἐν 10}67} Ῥαγοραριο : Ἐχ Ἐγα- ὦ το Πεηα γεῦο ποῃ πιοάο ΙΟΠΥ ΠιλΠγ, νογ 1} ὅς ΑΥΡΪΔηΠΠΊ, ἴρο Ταηαις δίγαθοηεῃι, ἴῃ Τπ0 1 ἀείο θεηΉ2 Ρἰεγααθ πη ρ πῆρ, πὸ- {λέ (αίδιοηις 5, πος ἀε ς συϊάεπ) ἐίοζαν ϑίγαθο. 
Ὗ. τοοό. ᾿Ωρίτας τ᾽, "Αριξάς 5] Αὔϊαπα Βοηΐε5 Πσ ΘΠΏΠΊεΡΑΓΘ ἈΒΕΤΕαΙξαν, 4 ΠΔη} αυ]46Π1 (6χ ϑίγαβοηϊς ἃς ΔΠΠΟΥ ΠῚ ἐεπέθηξ4.} Ὁ Ἄσίάτη ΠΕΡΙ ἢ. {ππηρέδηυ, Ῥατοραη! ΓΕΡΊΟΠΕΠ,, . Ὀγδηρία-ῦ Ππ8Π, ΑγδΟΠοίδι, ἃς (εάιοῇἢ8η), σομηρί θεοὶ ἔαργα ποέξανίπημ5.. Ὁ ῬΔΓΕΙΟΙΪΔΓΘΠ} δα ΠῚ τεβίοπατ Πέιπλ ἢς ἀεί(ονίδις. ϑέγαδὸ εχ Ἐγατο τοἤΠπεηε : τξ ρΓΠ ροίὲ Τηδιηὶ ὈΘΟΙΓΓΑηΕ Ραγέρ δεριθη γι παῖς Ῥαγορδηίβα., ἃς ροίξ μος αὴ Μεριάϊον Αὐδοποί!, ὥς ξαηάθμι σεπὸ ἀγο!: ῬοΙΣ δος νοῦο οὔγηδϑ δὰ Οροϊάδηξεπι ΠΕ πηξ ΑἸ ὃς Ὀγδησο 5:3 : τὸς ΤΠΙαροπαμισάσεως πὦ κειν ἢ τὸς πίω ἑασέραν “᾿Αριοία, τὸς σ᾽ ᾿Αραιχωτοὶς Δρῴζγοι χὺ τοὺς Γεσρωσίοις" Ραγοραρη ας «ἄ᾿ Ὁοσα[ιν, “ἀ) οοη1. γι: Αὐαοῤοεῖς ὑογο, ξὃ σεάγοίς Ὠγαηρα.ῦ Ἡγπι ργοοι!Δυδῖο [ξπίθπ ΠῚ Πρ δ τας ὈιοηΥ ἢ, φαρηηγίς ᾿ ΠΟΠ Ἱπΐεριαβ γθρίοηςς, (ε φαρίάατη βάγια ρεηΐεβ, ποπηηδέ τ΄ ΟΥ̓Σ4:, ἴῃ Ὀατπηδηϊα ὃς (ἀράγοῇα! ςοηῆηίο Πῖοβ, 4ΑὉ Οὐσιασθε. ἢ νοσδΐος, 4 12Π| ΟΔΓΠΊΔηἷ5 Δρσθηίεξ Ῥέο δπηδοις : 25 Ἅγεέῤας, 6ε- ἀἄγοῇδ ρεηΐειτι, αι ϑέγαδοῃῖ ἼΑρξ,ες, ῬΙ᾿ηῖο γέ), ᾿Αράξιοι Ατ- ΤΙΔΠΟ, φαϊδ(ἀλπὶ “γόζξις γοσληΐαγ, Αγ ὲς ἤσνῃ (χαοηη ὃς ̓ Αρξῴξιον ΔΠΠ6 1 νΟσΔη) Δσσοΐας. Ἑοσας δ Οὐ5 ἀϊνιίος;: 29 Αγαοροίος ; 4. δάεγαίάαε (ᾳ 0 ποπλῖπε γι Παῖς (μηρεῖ, αι δου Ῥαγβ,. δ): ΟΠΠΡῚ ν]ἀδηξι 1) 59 Ῥαγοβαγηπάας, ἀα χυΐδιις πιοχ ἀϊοεέαν. λινοχλαίγες τ᾽ ᾿Αραᾳχώτας “γαοροίας, ααοβ 4171] “γαοῤοίος θα χῶ 7.6 114 “Ἄγ ποροος νοςαῃξ (δι ὃς ΘΟΙΠΊΓΩ ΤΟΡΊΟ 4Π|5- ἀγαοδοία, 4115 “γε, σοι ς ἀϊοϊξαν) λιψοχλαίγες τἀ]είζο ἐριΕπεῖο Πΐο νοσαΐ Αὐέζον, πα ἦ ὨΜΕῺΡ ΘΟ5 ἐΐποῖς τε ἐτόμο Ζπη: (Οἰϊεος. 51. 1πάος χιοίβαμη ἐηοῖς ὦ 
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ῬΎΎΆΥΝ τ πο ρεροοις Ἢ “ Ψ ! ᾿ ϊ ᾽» “-: » ᾿ ᾿ ἈΠ ΥΌΝ ΕΝ , ᾿ Ε 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΓ ς. 
}ε}]}Ὲ ϑε  Ἴγὴ τεξενξ 50 τη, ο. 4.5. ὅς σθλι:"η); ἰοσάϊος ἀμαγηρη σφης- 
22μη2, 44:8. ΑὙΟΡοΙς εγῖφηαγῖε ἐπιεγμριε, ἰἰγιοῖς φείέεδες αμγο Ζηρεχ τς ἡπάμεος ἔμ |78, τοῖετε ρας, 1.9. Ομαῖε ιοιῖε μος “ππι1πὰ ΥἹο 1ῃ γετί. τ1 16. , ; ὃ 

Υ. τόρ. Σαήραϊ δὰς 8 ΝΩΙινηΠῚ 8]145 (αοά ((]4τ0) 8. 4εγαῖ- 
“ἰ4γπ)} πλεηῖῖο οἱ, (εἢ δοεήγα Αὐα αὐτὸς ἃ Ῥέοϊειη ο ἃς δίερῃδηο 
ΠοΟπηΙηΔέτα : ΟΠΠ}015 ΠΟΠΊΘη ΠΙΠ ἴῃ 8074 ὈΙΟΩΥ Πτς δυιΐ 4Π1 φοηΐταχας τίη, ὯΣ ὈΓΡΙ5 1Π|Ππ|5 ὃς τορι οηΐϑ νἹοίηα: ἱποο !ς Ξωῆ ραϊ δῶν ποιάθη ἴῃ- ἦε Ἱπηροηδίι (ρτὸ ὅλο οογτιρίο Ξαγεαίσες ρεῖ α Πΐο ἰεριτιγ) αοαξ Ῥαγοραπηϊδδς νοσδί! ἤιπὲ νἱοῖπα δεη5 4125 ΓΟρΊΟΠοΠΊ. Ῥατορδηγίο [αθ]εόζαπι ἑοπυῖτ, ἤοη Παδεο πάδ πὸ Ηἰς ἘΧΡΘαΙ4ΠΊ, διΐ 1ῃ 418 Αγ ραγίε ϑαίγατ δα ῃοίζο ἰηνθηϊδπ. 

'ϑοσός ἢ σαρὰ πυχὶ ἸΠαρπωνισοϊο] Ῥαγοράγη 44: Ἦϊς πὐριφρίξει, 
ΓΕΡΊΟΠΕΠΊ ἐεποηΐεβ΄ 4 Π8ΠῈ Ῥ(ΟΪΕΠΊδΟῚς Ῥαγοραρῆη», νοσαῖ, τηοῆζὶ 
οὐἱ {πδ]δέξα εἰς σορποηηϊποπη ἐβοίθης : 4ιατη ὅς Ἰρίς ᾿Παροσορισὸν νοῦδξ, {1 ὅς ἢϊο ὈΙΟηΥἤιι5 μοῦ ἰγποορεη Παρπονισὸν, Ρίεγιααδ γετο 
Διιζτοτος9 ΓΙ ρρπομισόν, Ὀς Ῥαγοβανη[ το Γ15 ΠΟΠΊΪΠΕ ἀγγίοσγοξ 
ΤΏΙΠΙ αυοά 40 Ηδητῖοο [οοθῖο, ΡΠΠοΙοσο δριιά Μεγίοπεηίες ηρ- 
ἔρος πολυγλωή τῳ, αἴξδγειν, σαὶ Ῥαγοραπηίας ἀἰέξις νι δοξαν αυδῇ 
ΣΦΩΞ ἼΝΞΒΟ Ρεογ δορηαῇα, Βος εἰξ, αἰεξεμάΐμο ἡγρηςς δαΐ δίογζρίις, ἢ ργοθδθῖ16 νἱἀογεῖαν σοηΐος Τπάϊοας, φαΐ Τηάϊα» σοη- 
Ππαρ, Πηρυ9 Ἡφδγαῖοᾶς σορηαξ5 υ͵λ5 ππΠῸ ; (Σὰ πος ΠΉΝΙ πο [μ- 
αοἰἶς ρεγίαδίεγι. ἘΝ 

Υ. τοφ9. Οὐ χϑόνα γαμετείοντοας ἔπήρᾳτον  (ὐΔηι {6 1Π|5 ΠΕ (6- 
ἀγοῖῆα, Ατὐίδπδς ρᾶν5, ᾿πάϊοῖο εἰς, αποὰ Αἰεχαηήγι δχογοιξῃς οχ [π-- 
(14 τενεγίεης το ἀιβπου δε θιι5 151 σοηἸ ξΐας Πιδεῖέ, εχ 4615 ὃς 
νἱδττ5 ρΕεΠαΣΙὰ : 4185 ΓΩῸ]Ε5 ΘΧροηπηΐ ΑΥΤίΔΠτς ὃς ϑέγαθο,]. 15. 
Ὑ ττοο. ψάμμῳ πεπληθῆαν] Τί ϑέγαθο ἀθ ΑἸθχαηάνι {είπογο, 

Πεὸς ἢ πὴ ὑποείᾳ, χαλεπὸν ἰωὸ χ) τὸ χαδμα, ἡ τὸ βάϑος τὴς ψαίμμι, 
ῬΥΦΤΕΥ γορΊο1: ῥΕΉΗΥ 24,1, γηοιοέμς ἔμῖε δῦ αἰξης ξὅ ἀγεπα }γο- 
Τμηάέεας : ὉῈ ῥῶ ἀγθηΐ5 ὃς ἀημ]δ ρθη ΓἰδγαΣ ἀείετεῖς τερῖο σε. 
ὭΟΠ ΟἸΠΠΠῚ115 ἔ1ΠῈ νι δδέωγ, 

ῥώπεοσι δασεῖαν) ἵν σηϊεῖς ἀρηίνι, ααΐ {δηρϑμς βένε δηλ [ξω 
᾿ΑΠΡΕΤΑ͂ΗΣ - Ῥῶπες, δασέα, ὕλη ἢ κατάκομος χἡ σύμφυτος τόπος» 
δι: 415, ΨΙΓΡΟΪογαΠῚ φαογιπάδηη, οἱ ἃς {ριπαγα πη, 1501 Παίσρη- 
ΤΠ ΠΊΕ Πεγιηξ δέγαθο ὃς ῬΙΠΠις, 1. 12. αογασι 1|8 δαίταΐα 
ΑἸΕΧΑΠΟΓΙ 1 ΠῈΠΕ18. 1εΈ ΠΑ 14 διδγιηΐ, ἤρίπϑ γετο οσἶο58 σοηϊαᾳόξα 
ΘΧΟΦΟΔΙΤΠΐ, : : : ᾿ 

ὙΟΊΤΙΟΙ. χέλο οι) Κέλό δος ῃῖς Μεΐδρμοσίοα ἀἰζεο οἱξ. φριοεμρῃ 
Δ 7} 107197᾽) ΠΡΏΙΠΟΔηΒ ; 400 ἔθη ο74 αυζπάοαις Γι αξΐηα. αἷαν- 

Ῥαΐὰαγ. ΨΙάε τη νεγί. 884." 
Ψ. 1102. ἐκήρατον] ΥἹὰδ Ἰη νει, 945. ; ἐνῇ 
ΜΝ. 1103. ἐρυϑρᾷ κυξαλίοιο)] Οογ αἰ ἑετιν, αποά Οτδροὶβ γεσεηξιοτῖς 

δι χορλλίον», ΔηΠ]αιογθα5 γεγο κερόλίον, (ῆς ἐπὶπὶ ἤθη ἃ Ῥοεΐ 
τηοαο, νογηπη οἕϊαπ ἃ ΤΠΘΟργδιϊο ποπηηδέιν, αὐ ποΐαξ ΘΑ ΐ7)3- 
Πι5) ρᾳήπηπη ἴῃ Ατίαπα παίοὶ αὐιγπηαί, ἴῃ Μαγὶ Βαδτο 0]. Π]Πχτη αἱ- 
αεηῖε, δὶς ῬΠΙΠτμς, 8, 32, οαρ, 2. ἐς Οογδῖο σεν, ΦΝΕΝ 

ς ὁ ἀπτάρηε 

χ 6 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΒΤΙΙ5. 
ηϊάορι δ ηι Βπδγο Μ4ν]. Νεαπο 4181 ιιδηγ ἴῃ πγΑγὶ ἡαίοί σοπ- 
ϊαι: Κοράλλιον» λίϑος ϑωλάοσιοςγ (ογαϊεμρε, ἱαρὶς γιαγίρπς, 
Ἡείγςοῃ. Αταας πη κυφφλμον γοσδίαγ, ΑΓ ᾿ππὰϊξ ΡΠ Ως 5 νΓὉ 18, 
«Αογὶ ξουυαηνολΐο ργφοιαξέηγς ἤάο ἀρ σαμ(4 ομγαίζηρα Ὀοολἐαἐμηῖ 
2 ΟΥΡΥΘΕ ΦΗΣΙ : 01]. ὑπὸ τὴς κερᾷς ὧν ἁλὶ, Ζιοᾷ 71. γηαγ γείδοο- 
πγ, ΕΊΡΙ ποίῖδέ Πλἰθοπαμηριθ5. Ε Ἔμοίοπο τ) Ἰστέαν [αδ]οἤπη ε]ὰς 
εἰγπιοη φυοά αῇδτέ Ἐληϊδίι5, ὠπὸ τὴς κύρφς9 ἃ (σογροης ηοίία, 
οὐ] 5 ἰπρα!ποηη 1 σογά! Πηὶ σοηογεν8 Ροοζα ἑαυ ϊαηέαν, Ἐδίξου 
1ηζεγιη (σουροπίδηη αι [ἀΠγ νοσδγ! ; δος φηΐηγ τείεγε Ῥ]Ιηϊα5, 
1. 37. α. 1ο. δκ 1ρίδ ΠΟοῃΊΠΙ5 ὑφεϊοηθηγ 1Ὁ1 τεααιέ, σογρορία μῤὲ 
αἰμια 6} χηάγι πεν ἀἰζμηα, 710))112115 σαμ{4 χηοα 1 ἀμυτεῖθηι ἰ4ρ2- 
εἰς γιμεαίηγ. ΝΙΠΉγαΠ φαοά σπὴ ΠΊΟΪΕ 1π πλαγὶ εῆδε, ὅς ἔγπεῖ- 
οἷβ ἔογπια 101 ογείσεγεί, (τ τε δίαγ ᾿ρ΄δ ΡΙμηϊα5, 1.32. ἃ. 2.) ἱπάδ 
ἜΧεπρίαΠι πΊΟΧ ἰαριἀοίσαξ, (α1 τεβ ἃ (Θογροῇβ γηΐαβ δαξ ἑαζξα5 1π 
ἰλριἀες ἐγαηβίογπηγασι Ῥοεία ἔθ α1ατ1 {πηξ:} αιοά ἐείζδηξαν τὰ 
4111, ἕππγ Οντ 1115, ' 

8710 θ᾽ σμγΑἰἡμγηι 10 ΡΥ 1721212721 ΠΟΉΕΤΘῚΣ ΦΗΥ Ἂς 
ΤοΊβογο ἀμγοίοτε, γιο 5 Κμὴξ ῥογδαᾳ {μὖ πρηάῖς. 

(οπίυ!απίαν ἄς εο Οὐρῆξιι5 αὐἰθὶ λίϑων», ὃς Ῥ]ΙΏ115 ἰοΟΙ5 πἸοῦο οἱ- 
ζατῖ!5. 

ΝΟ ΙΤΟ4. φλέζες ὠδίγεσι] Μείαρῃοιὰ εἷεραηβ, 4114 σΟΠΠΠΊΔΓΙΙΠΣ 
οὔῖρο (46 χὰ νι τῃ νεγί 781.} ραγίμ! Δη:ΠΊΔ 11ΠῈ σΟΠΊρΑγδξιῦ 5 
4841] ἴῃ νη! ρείγαγιι πη, [απ ΠΑΠῚ [η ἀΐεῖο, ἐονεαηΐαγ. ᾿ 

Ν. ττο5. Χρυσείης κναψῆς 5] δαρρῥίτιαγ (οα}5 ΠΟηλξη ῬΌΣΕΠῚ 
Ρυζαπη ΗΘ Υασην εἰ, παπλ 1 ϑ4ογο οοήϊος 22. ὅ4ΡΡΩΥ νοσδξατ, 
Ἐχοΐ. 28. 18. ὃς Οχληΐ. 5. 1.5.) δηγϑάγηε ἤπγμ] ὅς. σωγμίεση νοςδΐ,. 
αιοά πέγιπη]αε οοἱογθηι γείεγαξ, πὸ νοῦς ἢϊο Ἐπ ταΐῃϊα5, ἢ ἀ6 ΠΑ 
ΔΏΓΙΣ ϑάρρΠ ΓΙ ἔροοίς πος 1πξε! Πραΐαγ. ϑαρρἤηιγας δηϊπι φαϑρά δ 

ΔῈΓΟΙ5 Ραη 15 ἐραγία εἰς, αιᾶ 1ηΠ46 χρυσοςγὴς ΔῸ ἘΡΙΡΠΔηΙΟ νοσας- 
τὰν. Τοειζαίαν ὃς μος ῬΊτηιι5, 1.37. ο. 9Φ. ὁάρρβῥίγης ζ5. φηγοῖς 
2 μμξὶτς οοἰΐμοοί: σιογμίρια ξ5 {ρρῥίγῖ, γαγοζηθ οπρι ρηγρηγα. 16] 
ἸΠΠ.1Γ {ἀρρΠΐΓΟ5 1125 τοῖος. σα θα5 αἴξ, δξ σα ραΓΡΌΓδ τη" 
ταγα, (ὃς ογφηθας ΠΌΙΖΕΠ1 1145 τᾶγο5 Παογὶ ποίας 1τή6πὶ ΡΠΏ115) 
41185 σπΠ| Ρ Ώ 15 Δ ΓΕΙ5 ἸηΓοΓΓπσθηεθ8. ϑρΕΟΙ65 648 ἀϊνογίᾳ οοη- ΄ 
{πηάετε νιἀδέυγ ΠΠάογιιβ, 1. 16. ς. 9. ϑάῤρῥεγης οαγμίρης εἰ σαι, 
ἐμγραγα, βαύρης ρμίυθγος ἀπγρος [ράγ{ος. 

Νοσε σλαάχῳ αι ογμ 4) χαληάοαιιε Πρηϊῆολέ, ἀαγεε8. δὲ 
ῬΟΙΡῚ ἸΏΠῈΠ ντάθέαν ; τΐ ποίδεαν ϑαρρἤτοβ ἴηι ρείγ15, [Πα μ Δ 11 οὕς 
1125 ἀπτίογεβ, το  Που θὰ Ἰαρ!αἴθι5 Δα ποτείσεγα. 

ΜΨ. ΤΙΟ7. Πρὸς ὁι᾽ ωὐγὼς] ΑὉ Οποπίλ!! (011. ΤΠ61’ ἤπνΗ τῆρᾷ 
(ν146 Ἰῃ νου. 1094.) χιιοηι [πη ία» τογπ παι Οροϊἀεηΐαίοπι “ζαξαϊξ 
Ῥιοην 15 Εγαίοι[ΠπβηςπῈ (Ὀαυτξα ; πιατην!5 αἰαὶ [πάταῖτι δὰ Αὐ- 
ὅτη Παντπαι ργοΐεπάληξ, ΑὐἸδηδη [πα ϊω δ οϊθηΐθ5, ἀξ εχ Ρ]πίσ 
ὃχ ἁἰπς σοηίταΐ, ; 

Ν. τοῦ. Πασίων πυρωκίτη) Οὐο τεροζξα Ιπόϊαπη ἔεγγαΓΙ ΠῚ 
ὉΠΠΏΪΠ1 ἈΪ ΕἸ πγαῖτι νοσεῖ τηοχ [εξ Ἐχριοδέ, νεγῇ τα το. ὉΒὶ δἰ Οὐ- 
πὴ ΒΙ Πρ πμη οἠς ἱπόιολέ, ἘΠ Πγ4 φαϊςπ) τὰ Μοιιθίοτα βαϑ} Αἰλλῖ ΟΡ ΟΜ ΣῊ Ξ τρί " 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΜΈ. 
τερῖο εἰζ, (εὰ ΖΕτΠΙορί υἱέενιις αὐ Μειἀϊο ργοξοπαϊέιν - ὥς ἀιηλ 
χὰ Οὐρεδηὶ Πογὰ [πάϊαπὶ ροπΠίαδιι αἰγπηαΐ, ποι πηούο Ελιθγιῃ 
᾿Οὐερημπὶ (4ὰο δὰ Μειιάϊεμι 4]1υϊταν.}) νογιιηγ ὅς Ἐοιπι 1πίς Πρ ς, 
οὐ ας. ρᾷγ5 (ὐδηροίίςι5. ἤπιι5, ἃ 4110 ΓΕ! Ζαππὶ Ἐοιυτη πάτο τρύξα 
φγοάᾳοι, ἄοπες ϑογίμπιοο Οσεᾶπο οοηἸπηραίην, ὈϊοηΥ Πμπὶ (οι 
'τρηοία [πᾶ] ἐχίγα (σδορ6η}) σεηίαΠῈ σοηίεπίαπειπι εἴ. Ηΐ5 ρο- 
᾿Πέ5, σοηστσιῃ εἰς πΐρτο αἱέιπηα δὰ Ογίαπλ σοπέεϊηεηξι5 ραγίε 1Π- 
ἀϊαπι Παθεγεί, νἱάε νευΐ 1162. ὅς 1163. ΟΠιγίξη. δυΐοιπι, ηπαπὰ 
δὴ Οτγέιπι Εἰ ΠΠπηδλ {ς4τυ1 νεγί, 590. ῥγὸ 1η{π|2 ἀσοθριξ Πγαγὶ Ερα 
ππάπαιξ αἰγουῃάαία. μά ἴα» ξ9 ἘρῸ φρροίεανι Ῥείαθο, ξ5 δ 

ποα ἹΜογίάτοηι [ρεξίαρ, τοίογε Μεῖα, ἱ,. 2. ς. 7. σου] ὅς ϑοίηπ5 σοη- 
ΜᾺ Ο, 55. ἤς [παΐατῃ χελαᾷν φῳρός ἔ τί ἰῴαν ϑέλαῃωψ χα τίω 
γοῃαν αἰπτπΊαί δίγαθο, 1]. 2. ᾿ 

ΠΟ ΨΟΙΓΙΙ, ὑσὸ χρθώ χυανξεσι] Ταγεῆς, ΡΙῸ χρόα ὑποκυανξεσι" 
“ρ9α νεῖῸ δοσαίαπαι σας [Ὁ ρεῦ ϑυπεοάοοῆεη, νεῖ ἘΠΙρῆη ργα- 
ῬΟΙΙΟΠἰ5 χατώ, Κυαψέ(θ" φιμάετη ἁριὰ Απόζογειη ργὸ γιΖσγο ρο- 

“πἰΐαγ, νος τη νοτί. 586, ὑπυχυανέῖν νοτο Πρηϊδοκλέ {(μϑηζργηγη [ει 
βίοι 678, ργαροπίϊοης ὑσὸ Ππηρ] οἰ Πρηϊβολομεπη τηΐηι,- 
“Ἐπίς, τπὸῷ τη ὑσσόλουκος, ἐσσύπυρῥ(". ὅς ΠυλΠ1ι15. [π4] επίπῈ ῥεῖα; 
ζΙΟΙ {πηΐ, {δὰ ποη ργουίι5 αἵτγὶ αἱ “ΕΓΠίορος : Ὑηση Η (016 166 
11 646722,.710᾽1 ἐαγμθη ΜΈΣΗ γηοαο οχη[1, ῬΊΙη, 1.6. ο. 19. Μετι- 

' δι δεῖς αυάεηι [πος οοἷογε “ΕΓ Ιορεϑ γοΐογγε, αὐρείξῃ ἴδιπιθη ὥς 
ΟΘΑΡΙΠΠ5 (αα] [Πα615 ΟΥἹΠΡΪ ποῃ {π|ηὉ) Δ 115 ἀϊῆειγε, Βογεαίεβ νέο .8- 
ΟΡΥΡίΠ15 Πη11165 εἰΐθ, τειζδξαν Ἐγδίο ΠΠεπε8 ἀρ ϑέγαθοπεπΊ, 1]. 15. 

Ὗ. 1112. Θεασέσιον λιπόωντες) ΝῈΪ ρ1ηρ11 ξ9 ἩΣΕΙ0 σΟΥΡΟΥΊς 
βαδέμη 605 ἔξ Πα γνεγθῖ5 ἱππτηξ, (χιεπη Βοπηϊηΐθιις ἀξοογεπη οοη- 
᾿ οἴδατε γεΐογοβ ρίεγίχας σεπίαεγιηΐξ, της ϑεασόσιον ἢϊο δἀάϊξιγ, φιλῇ 
{115 σογρογῖ5 ΠΑ ΙΓ15 (115 1ΡΗ15 ΠΠ 1165 γεσάεγεί :) νοὶ ΜΉΡΊΘΉΣ1: 46- 
μὗμεον» υῖϑυις σΔρ1 08 ρεγΠιηα1 [ὉΠ ο5 τποχ τηάῖσαξ, ἀμπὶ ἰρίος 
2 1ησΉ1 [ΠΠγηος Ὁσοσαέ. 

ξειδομῆμας δ᾽ ἑακίνθῳ] ΝΝέργας [01]. φαατηνς εηΐπα Πγδοϊ πίῃ τας 
Οψεχὰ οατιΐοο Ππ οοίογα, σ401}}185 ἕλιθη οοἱογοπ πὶ παίαγα ηὰΪ- 
Ἰδὲ ρεπύτηι ἐρθτ ; Ῥοείδξ νΕΓῸ σργμ θη7)} οἰιπη γστο σοηξαπάπηξ, 

1. 

πζίη νετί. 586. ποίαϊπι : ὃς ΠΥΔΟΙΠΤΗΙ φάει, πΕ] ὃς νἱοἱα, οο- 
1 Ἰοτγεπ ηἰσταπι νοσαὲ Τ ΠΘΟΟΓΙΠ18, [γ], 10, 
᾿ Καὶ τὸ ἴον μέλαν ἐντὶ, χἡ ἃ γεφηῆεὶ ὑάκινϑος. 
᾿ῬΙΙηΙ5 4 "ἀεὶ οα τα θος ΟὩρΡ1Π05 Αραΐῃγν 8 θυ [εἀ {πρροηϊξοο- 
ἸΌγεπα 1{Ππ|πὴ “1σαεῤγη ς, πος ῥέξξος γοσαλῖ ΨΊΡΡΊΠα5, ρἰόζαγα οοης 
οἰΠλίατη. (οί ἢ σα ρῥ]ασοδέ ἀδ εἰηόζαγα σα γα θα ἢο ΘΕ4ΠῈ δς- 
εἴρεγα, ποη γεὶ πρῆο, ΟΠῚ [πος οαταΐθο Παρ! Πο5 Ἰηἤσοτα ῥγοάαξ 
ΒΟΪΙΏϊ15, Ο. 55. "141: ογηηἼϑμς ἰοῃσα 9 ριον οὐ αγῖθς, 9. 

6. μοῦ σαγμΐοὶ 59 ογοσοξ σοίογς. 

μ, 
ν 
ῃ 

φόρεῃ Ροσῖ. {γι055 φίν» 4185 ἨΒῚ φοοίάἀϊξ νοοιθὰ5 5. Ὠρο πε οὨ 
1η Θ᾽ (ετιγιηδῖι5, ο 1η ε πιαΐαΐαγ, αἴ φῇ δος ςήϑεσφι. 

᾿ς Ν. Π{4. μέλιλόζεσι)] ΝῸΧ Πᾶς ἀπὸ Θ μετάλλων ἀοδιυγα, ργο- 
᾿ ψγῖο ἐξηΐι ἢἰς υἰαγραίῃγ, αὰᾷ Μείδρδογιος ἵρςε ψίαγραίον ἐς ὦ 
π - ᾿; ᾿ 70,4 
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1113. χρέτεσφιν) ΓΟ κρατὸς (σε. ἃ κροὶς σαβμ:)} ρεῦ Ῥαγα- 
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. Σὰ πηδία] 1 εἰπιαηξατ. Ααγο αυάδηγ ὃς ἀυρεηΐο [πάϊαγη απ 

᾿ἀὯο5 φαοίααμη (4:6 ἀπ ξθ ἀγσθηεῖ γηοεαίία ἐράεγο αἰβττηδι. ϑερῇ 

φερά ἐδ, πορ ῥγοομί ΖηυεΏΣ Ην αἰ4.: ἤος χμζάθηι. ΖΉ ον" Κξγε 

ον μοι. 
᾿ΓΟΌΜΜΕΝ ΑΙ ΑΤ 8. Ὁ 

Ὸ," 

γῖο [ἃ γεὶ ομγμζυΐς [γε αείοηιε, ἤσαξ τη ξΑ Ποῖ ἰδξοπξία Ἰη ἔξει τ νυ σα. 

ὃς ποάϊε οςοηἴταξ, 8. νείξεγῖθις σοιηρογέαπα ππξ: ἀηήθ Χρυσίω καὶ 
᾿Αργυρίῶ “χώφαν ῬτΟΙεΙπδι15 ἴῃ δὰ οοπεεαϊε : ὃς ΡΙ τη. 1.6. ς, 20. [ἢ 

οταβ ἴασηεη πὸ [πος [Ὴ 115 ἀγα εη 15, ἀξροΐε γεὶ πηθξα Π 85 ἹΠΠΡΕΙ 
ἴος, ὑγοάϊξ Οπεποιϊέιβ ἀρ δέ θομθηλ,1.1 5. ΟἹ δ Ἰνδοὶ μέ δή 
χἡ χωνείας ἀπείρως ἔχοντες, ὅσ᾽ ὧν ὀυπορᾶσιν ἴσασιν, αἰλλ᾿ ὡπλέςερι 
μεταχειοίζον ἢ τὸ πεάγμω. Μέτόνλα νοσαΐα νἹάξηξαν ααϊα μα 
λών, {τα σμηι αἰΪ1ς, τῇ ελάεῃη ἐοάϊπα ΓΘρεγΓ (οἰ εδηξ, ἃποα αα Δ εἴα 
χρΘ Δ ΠΠοῖς σοπηρεγίαγη : νῈ} φυοὰ μ(ῇ τοὶ ἄλλα, αἰδα ρο[} «ἰτα, Ἰηνέ 
τϊδηῖαν, φαοά Ρ]η.ρ]Αςεΐ,1.3.2. 0.6. Οὐδῖοπη5 (ἸΠ6 110) τη ΘΗΝ 

7 4ΈΟΥ1 4 (ΠΟ ΔΠΠσα [1].) τγγνἀ6 μέταλλα ΟΥ αἰοἱ υἹάφηξην ἀἐ χη... Ὁ 
Υ. τι1ό. Οἱ δ ἱςὰς ὑφύωσι λινεργέα:)] Ἦος ἄς τεἰ15 ἃ ΠΠππῸ γετῸ 

σοηΐδότις ἹπέθΠΠρὶ ροΐείτ, Π νεγαῃχ {πέ, Πηυτ ὅς πη} 1ὴ ΤηΘ 4 τ 
{δγ1 ἀπιπιιπῆδγες δίξινι, χαϊ 101 ἀπηϊνεγίαγι!, σαάπηΐ, φιοά τγεΐετε ἢ 
Ἐγαΐοπεηδϑ αρυὰ ϑέγαθοπς), 1.15. ὅς [π64ο5 φαοίαλπ) [1πε]5 γε Ἐ- 
Ῥι15 ὉξΙ, μΕ ἸΏ γευῖ τ οφό. ὃ ΘΟΠ1ΠῚ, ο. 5.5. ποίΐδέιπι : 445 ΠΕΙΔΕΙΣ 
Δ 115 4125 6χ ἀγογαπι ἰαηα ἅπηΐ ἀππιησιέ Μεῖα, ]. 3. ο. 7. Ῥυαοῖ: 
Ῥὰξ νεῖ ὧδ τε]ϊ5 ᾿πίε Πρὸ} νι θέαν ἃ σοΠγρίο απξ ἰοπΊβηίο εκ 
φυϊδυίάαῃη ἀγϑογι τ) Π14115 τη 1πάτῷ παίσεπειαπη, χιοα 21 “2η ΑἼ, 
ΑἰΠ ΠΠῸΠῚ ποπηηδηΐ : Ππαπὶ σαϊάθαγ νοσαξ Ρ]ΙΏ. 1. 19. Ὁ. 1- ΠΕἕ 
σεγίο σοπίξαξ Αἰτιὰ 1115 Πἰπππὶ {πῆς. ΝΕατοῆα5 ἀρ ϑέγδθ. ἱ. 1 δὶ 
δ ουδιι5 φαϊδυίάπηιγ Γπα τοῖς ἐοπηεπέμππι ᾿ππαίοι γεΐειε, ἐμ τόσο ὅ 
ὑστησοίες ὑφαίνεδς σινδόνα,» εχ δος βηογ1α: {νεῖ {Ἐηι1γ16 6 ΧῚ, 
815 ΑΥγΙαπτ5 εχ εοάοπη Νεαγοῆο, ᾿Εῶδπ ἢ χρῶν τῶ λίγεῃ οἱ Ἴναὸ 

λίνε τῷ ἀστὸ ΚΑ) «ενδρίων, Νες ἀπ πΠ1ξεν Ὀ τη. 1. 12. ο. 11. 149 
μα αγῥογος ϑοβξίμμε. ἘΠῚ ἢἰς φυϊάειηι ἔπεσε σοΠγρίμπη ξεγεπέαι 
Ἔχ πο Τπάϊ Πποάϊε Ππΐθα σοπῃοιῃηέ, εὸ σαριές ἀγθογαβ σοι Πρ Π 
νορσδξ, δα ἴῃ Τπάϊ παίοι ἤρθη ἱπαϊσαῖ : δἵ ὃ πηΔ}15 1η δ θΟουθῈ15 δ 
τς Ἰπάος {πὰ σαύρεγε τοίου Ιοοο ἔαργᾷ οἰξατο, ὃς ροῆγρι! [τὰ 
(λυ τη 4115 σοΐοηεῖς ςοηξεγί, ἱ. 12. ς. το, Ἐπ φα!άειη ρυαοῖραΣ 
πηῖρογα;, ἔδει [Δ] στῶ», ἀυθογεβ ΠΠΠῈ νι ἀεπέμν : 81145 (ἀπΊθῃ ργδῖε 
[49 ἴλη! σογᾶ5 γεὶ Ππίρογαβ ἈΥ θογῈ5 ΟἶἸπῚ ξα1Π6, “ααγι!ΠῚ νείδρεϑ τηδ- 
τπϊπεγαηξ, ποη 60 τηξβοῖας, (Οπηηϊα εηΐπΊ 488: 46 Αγ δι ἰδηῖβε 
τὶ ΟἸτπη ὑγααῖτα σοῦγριο νἱχ σοηγεηϊαπε) 61 ὅς Πού 8 ἔα 5 ΓΕΡΕΙΙ: 
ἘΠΕῚ : πυρὶ οηΐτι [πάσα ἰαιτιεηΐα αακ ἀἄλπλ ἱπηαίοὶ αἀἸοαΠΓῺΓ ν6 
Τῖς σοη οι Πα !5 Ιἠοηδα. , ὡ 

οἱ δ᾽ ἐλεφάνσων] ᾿Ἐλεφοὶς εἰοῤῥας, πο ἀϊδταβ νἱἀοΐαν Ὁ ΒῚ 
αἰηρΡ, δος; οἱ άεηι ἀπταΟΣ ΠἼπη15 Γιατηἰ5. ἐμ δουες νΟΟΘΑ 
αυδῇ 1 ποφροὶ ῥουες,. φαοα ἴῃ Γιπςδηΐα (1η θεῖο Ὑαγθηέῖπο) οἷ 
Ῥγεγθο γέρε ρεῖῖο) ἐο5 ργϊπισηι οοπίρεχιῇξηϊ, πΕαῈ6 4118 4ϊπῆ 
ὨΟΈΤΣΗ 115 ΠΠ}}}18. Παστ δονεηγ, Παθεγθηΐ. : Ἃ 

ν.τ117. ᾿Αργυφέες ὀδόντας] ΝοΧ ἀργύφεθ- 40 ὠργὸς αἰδη: αἱ 
ἀυςιτογ, υηάς ὃς ἄρμλίθ ἀγρηία, ὃς ἄργνοος 4γρεμεμηι 5 αΡΡῈ. ἢ 
αιιὰ οοἷογς σαπθίοαης, (πὶ γε ἢὶς οἰθρραπεμηι ἀοπέος ὙΟΟΔΏΒΩΣ, ἢ 



ν᾿ ψἵἱἴ ὗν 

ΟσΟΟΜΜΕΝΤΑΆΚΈΙΙ5. 
{γμοα {οἱμνη εὕΗΥ 6}, αἰ παδεΐ ῬΙΠπία5) σα θαίάαπη. σογητα αἰ- 
οαπέμν, αὖ ἢὶς ποΐλέ Ἐπ ΑίΠττι5, ὅς ΡΠη1α5 0. ὃ, οαρ. 3. “να 
τογημ4 ἀρῥοίίαε ; Ἡεγοάοεις ἔάπεο φηε ζμΐου, ξ9 σοηίμθεμάο, γ6- 
ἐἕες ἀρηέθς. Ταθα σοπίεπεις ἡ αῦγο σου νά ἈΡΡΕΙΪΔΠ5 ; δαΠΊ4 1 (εξ 
ἐεπεπη ργοραρηαδί Ῥαιίαηϊαβ τη ἘΠΙΔΟΙ8 ; σον ΑΡΙ. ΠῚ γεγο ΡΠ Πο- 
γαίας, 12Π0 ὃς. Πο5 σὰπι Ῥ]ΙΠΙΟ Δ] ΈΘΓΙ ρυδ γε γκιῤηλη 
ΘΠΔΓην 15 ΘΠΙΠῚ ἘΠῚΠπῚ σογππππὶ ργαιϊοηΐς, σππΠῚ ἀὐαγα οἰ θρΠδηΐ 
πί, υἱἵ σοΥΠῈ4 ΠΟΥ ΠΕ {15 φηϊ πη δι15, ΠταΠ Πα ΤΟΠῚ γοῦΟῸ ΠΟΙ 1Π- 

{δυνίδηΐ ; τἀπηθ ἢ Πέμηι ὅς τρίαπι εούσι (αδίϊδηΐδηι ἐρεύζος, 
ῬΙῸ μεσ Παγὶ ἀεηξαπη σεηεῦε Βαδογ! ροῆπηί. Ταίθβ εηϊαὶ ἔπηξ 
6114165 ἀδηξεϑ 11 4110 115 Εχ ΟΥΘ ΟΧΈΓ 5 ρον ἀυπηδίαγ, {105 4115 τη" 
᾿ΠΔ17}] ΟΟΓΠῚ4 γΟσΑΓῈ Δυΐ5 εἶτ, 4ιαπιν!5 αγπῖᾶ Πηΐ, ΠΟΙ͂ τ Δη6}1- 
ὈΔΠ1 1Π{Ἐγι πε ηΐα ὃ 
ΠΟ ΨΟΙΙΙὅ. ἐχγάϑεσιν 1 Μεΐλρῃογίσα ἀϊέξῖο, Ὁ δηϊπταῖθις5 ἀπόξᾳ 
Ὅ125 ἃ νεπαΐογιϑιι5 ρῈγ Ὁο στα Ἰηἰασ ΗΠ ΓΗΥ 5 0 σπάθη Μεΐα- 
ῬΠουῖοο {εηΐι 2γοοί σαντο ἀρυὰ Γι δτῖηο5 ἐγεχιιδπέεγ αἰ γρίαῦ. 
᾿ς ἐπὶ προ(ολῆσιν ἀγαύφων ] 171 6)011)6 1 τύτις ἐοΥΥ θη Σ μι Ὑρις, νἸ 46 
Ἴὴ νεγί. 1013. ΤΑναυρ Θ᾽ ΡιῸ ζογγϑηὲθ ἢὶς ροηϊίαν, πὸ Δρο]οπίο 
ἌΓΡ. 1. 1. ψιλῇ χμΐ πμ ἰάς ἀηγάς οχρίγοε, χαοα ἢΠανις χφαιδα πη 
Ῥεσμ τε δῇξ ογοδίέειν. 6 ΝΙΙο πος ρῥγοάϊε ῬΙηΐις 1. 5. ς. φ. ὅς 
ὍΠΠΟΕ 5 ΓἼΡ γα ἤτιν 5 σοτιπηιηθ εξ οεηίξέ Βεοάκιιϑ, ο. 30. τ. Αἴ- 
618 Δησιγος ὙΠΕΠΆΠα5 ἤμνιι5 ἤς γοσδέι8 οἴει ταν, χαρά ὨᾺ }118 
Ἐπη(4Ε Δπγα5. [δε ἐ0 Γλιόδη 115 ]. ό. 
τ΄ Ομφηθ πϑὸ βηριδηξος πιϑηΐας, δ ὙΟΥῈ τ] 4 θΉ 672 

“εγά, ηδο ἐδΉμ ΟΣ: ὉΘΉΪΟΣ ΘΧΡΙΥΑ͂Σ ΑΗ ΔΉΥΗΣ. 
ἽΨΟΌΤΙΙΟ. βηρύνλε] Ψιάα ἴῃ νεγ. οἱ 2. δ᾽ θεΥΥΠυπτ. ἀείογι δι 
Αυέζον ἐδηηίδηη τη ΒΑ Υ]Οηΐ4 παίσθηΐθπι : αἵ 181 σογία γαγ!μ15, “ΠΟ 
[τεσπεηΐ15, ἢ ΡΙΤηῖο Πάε5, 41 ΒΕΓ "105 τη Τη614 ΟΥΙΡΊΠοπῚ Παῦεγα, 
ὃζ γάγῸ 4110] Γερογιγὶ αἰ πγπγαῖ, 1. 37. ο. 5. 6 Αἀλπηδηΐε δεϊδπι ἀ1- 
ὁζιπῈ τη νεγί. 218. Τπάϊουπὴ ργίπιο ἴοοο πιδπιοῦδέ ΡΠ Πΐτ18. 
ΟὟ. 1120. ἢ χλωροὶ «παυγάζεξ, ἴασιν 1 ]αἰριἀϊ5 ἡβοξοσυς ὅς 
νϑδυτοξυσης ΔὨϊΘα ΠΟΙ ΙηοΓαΐ, νεΓ!. 724. ὃς 782. 114Π| οτγζαῖδ τη ῃ- 
ΠΟΠοΠῚ οί, ααδηη ὃ. ρο!!οϊάλπι εἰξ ᾿πάϊοαξ : 14 Ρ]Ιηϊι95 ΚγδΣ 
ὦ (ρὲ ἐγαδηθμοος Ια(Ρ. ἘῈ νιτάδηι φαϊάεπιὶ Τηἀ15 ργοργίαπι 

απδίογε ποίζγο ἔχοῖξ Ῥ]Ιηΐα5, ΠΡ. 37. οαρ. 8. ἘἨΒῚ ἐς 7αἤριἀ6 
δεηβ, Ρ ΥΙΊαΡ, ἸΛΠΔΠΈ, 6,47,2 ΘΥΜΌΣ σθηζες, δηηαγ σά {Πγ721 16}. Πιαέ, 
ΟΜ ΟΤΙΣΙ. γλαυκιθωνἼω λίθον κῴϑειοϑὶο ποποίζε 1 ΤΟράτζτης ἰαρὶϑ, 
Οταο!5 οἴ!4ΠῈ Ρ]ΕΓΙ 16 τοποίζ (Ὁ ὅς τοπείζιον, Αὐέζοτι γεγο πο- 
ἵγο, ὉΓῚ ὃς Ογρῆεο, σόπαζ,Θ-) [ἰς ἀϊόξιι5 οὐδαϊειν ἃ Τύρατο 4γ4- 
"οἱ Πηττα η (14, τιδὲ γορογεμς εἶξ, τἱξ Παθεὲ Ρ]Ιηΐπ 5, φαοά ἃς τη- 
πὸ δέγαο, 1. 16. απὸ Τπαϊ5» πγθα δι τη(αἶ4, τξ αὉ Ἐφίρηῃδηΐο ὃς 

ΠΙῸΣ 11. 37. σὰρ, 8. εχ πιθ (επξεηξία, φηοα (0]Ζοΐγο ἃ μιαμεῖς Ζηώ- 
Α͂ ΤΥ ΟΠ), ΠΌΡΡΩ 15: Ἰτοσίοαγεαυμη ἰΐησηα Πρηϊπολείοποηι ῥα 
τ ΠΥ η41. ϑεὰ (υδοοῖβ ( 4υἴδι15 χοηπτέζειν οἰΕ σοηγθόζαγα αἰαυϊ 
ΠαλΡΆΓΕ ) ῬΟΙΠ15 αιλη} ὙΓορίοάγεῖβ Πρ Πολεοποπι πῆς Παῦετα 

ἐὭΪΕς ΘΙ ΠγλΠ:15, ΝΟΣ, 1ῃ 50] Ή1η,. ρᾳΡ. 1ο83. ουϊ ὃς ἐρὸ αἱϊεπέϊογ. 
Φ, 9 

ἣ τάξῃ 
ων. 

αν, Ὁ »Ύν ΡΥ ΥΝΝΜΥΆ » γὼ τόν. “Ὁ ΤΎΡΟΝ ὦ 

27 3 

δ ερἤδπηο ργοάϊτιιμη. Τρίδη γεγο ᾿ἱπ(ιΐατη ἤς νοσδίδῃ γεΐογξ ΡΠ- ἡ 

ἥ 
διη 



274 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΈΤΙΙ5. 
Τάδε γεγο ᾿π[α! πὶ 1Π|Π4πλ, ααλτα Τόπαζον νοσληΐ ( δοῖ, ἴῃ (ἀουῖς 
Ρα ὃς Ὅρῥαξ νοσλῦὶ Ἔχ ππηαξ, ατὶ ἃς Πώζεον φαϊθυίάατη Ογω-Ὸ 
οἶδ ; 4πὸ ποπλης οἴϊαηλ σοΠΊΠΊαΠη Ἰρίαπι δὉ Ηείγοίο γοσδγὶ ἢθ- 
ἐλ : Πάζιον, τὸ τοπάζιον, λίθ- πολύπμιΘ'-. Ηΐης ΤΏ ΤΠ Σ2» αὐξ 
ἸΏΝ ὉΠ12» Τοραπ τη) ἰαῤτάρηι Προϊποαγε ορὶπαξαγ, πα! σονς 
γμι47η1 ἐς Ραχ ἀμὲ Ὅρῥας, αἱ ὉΏ2 ζοεῤορη ἢι σογημα, ῥα νΕΙῸ. 
ἴεα Ὄρῥαχ ργοργίαπη ἰοοὶ ἡοπΊεη, ααοά δὰ Ππρτδ ἔπι [ΟγπΊαμα, 
Ουοὶ ἴῃ Τόποιζον ὃς Τοποίζιον ταυίαγιηξ, ααδῇ ἃ νεῦθο τοπεΐζω 
ἀεάαέξιπι. Ὁ δος ἀοίδι χπάϊοεηξ. Τπέεγίη φιοά δά οοἴογεη Τὸ- 
Ῥ4ΖΙΙ ἐρεύξαξ, 15 νἹέγο δ διιζξουθ.5 σοπηραγδέατ, 411 φι!ἀ6Π1 σ]δα- 
οείοιξ, αὐ γλανκιδωνῇα τόπαζον ᾿ς νοςαξ ὈΙοηγΠς : ΟΥρῆθαβ 
ΕΠ1Π εἰδησειεδέας τοποίζες νοσαέ, ὃς Ὀιοάοτι νιγο Πηγιεπη εἴς αἷς. 
ἢυπηαῖ : (ε4 τὸ ΔιγεαπΊ μα! 444πΊ πη} τεξαϊσεδέ : Τοπάζιόν ὅδε 
λίθ- “)αφαινύμδν Θ-- ἐπιτερπὴς» ἑάλῳ παρεμφερὴς χἡ ϑουμαςίων 
ἔζλξυσον πρόσοψιν ἀποίιηάς. ΟΟἰοΓεπῚ ε]5 4] νιτ]8 νΕΓΡΕΙῈ ἐΧ 
Ῥ]μπιο ὅς 4115 σοηΐζαῖ : {εὰ ρεσμ Πατβ φυδάδπι νι ἀϊ{45 ἸπίεΠΠρεη- 
ἦα, 4ι4115 εἴτ νἱεγ!, τ ϑδγντις τη 1Ππ4 ΨΊΓΡΊΠ ---- ῥγαίὲ [(πέγο [ι- 
οα α οοίογο, [γαίἑ σοἰογοη οἱλγοηηλ ξ5. ΟἸγΙάθηλ τηϊογργείδέαγ : ὅζι 
ΤΟΡΑΖΙΠΠῚ ΦΈΡΕΙ. Πηγ}11 []ρόγεπι Παθεῖε (χφαοά τγεΐεγέ Ὀιοάοιυι) 
ἃ ϑίγΔΌΟΠΕ σοπῆγηδίαν. 

Ν 1122. Καὶ γλυκερίω) ὠμέϑυςον 1 “ηπιρε γ {20} (σταοὶ πο νϑοδ- 
τηΐ αὐ ὦ ῥγῖυ. ὃζ μεϑύσκω Ἵποῦγτο, φυοά Δαν ]6Ε1 νπὶ Παθετα αὐ 
ΕὈγιδέδίθ] ργοθεπάαμη ογεάογοηξ : σαοα Μαρίοας ναηιίαί!5 εἢξ 
οεηίες Ρ]Τη. 1.37. ο. 9. Μαρουπ} Ὁ4ΉΣ άς γὙ ἢ [ ογ6 ἐδΥ 16: 411 δά: ῥγ0- 
γη 11, ξ5 τμάθ φρρεϊκεέάς. ΟΟΙονεπῚ α)85 ᾿ηάἀ!σαέ ὈΙοηγ ἤτι8, φαοά 
ἢϊ ὑσηρέμω πορφυρξέσαν Ῥεῖ Ὑῦρ6.771, ργὸ ἡρέμῳ ὑχῇρπορφυρξάσει, 
ἐργζέθγ, ἰδὰ ἰδοτέεγ, βΗΥρΗΥ α(ΟθΉ5, ν᾽ ἀ8 ἸΏ Ν. 1111. ΝΟ σΟΙογοῖσ 
6]5 σοηΐογέ ῬΙΊΠπς ἴα ἰοσο οἰξαΐο, 4α4Π1 1. 37. Ο. 7. ΟΝΙ αἰθυπηαί 
ορῥέΐνηος 6{78 οαγῥμροιίος αριοὶ ἐγ {δἸποηξάς, Μοο, οὗ , ΖΗΟΥΉΊ1. 6 ΧΈΥΘ: 
7145 ΤΉ] οπΐμς τη φρο  β. {1} οἹοίαηι ὀχοαὲ: ὉΚΙ ὃς 1. χτ. ο, 8. ΡΉΣ: 
ῥμγθινη 678 εὔϊλτηι αβανπηδέ ΓΠάοτι 1. 16. ο, 19. ῥογηηΐχεο υἹοί οι 
οοἰογο 5 7η4 1} γοί ηϊέογθ ; 41 ὃς κριθεβγηρε Τρά οι. ἐηξδὶ 
Φ6})7,5 ῥιγρηγθάς ργϊηοῖράξηηλ οδέτηογο Τταῖυμξ : φαοα αυϊάδῃη ΚΝ 
ῬλμηῖΟ Παδεΐ, 1. 37. ς, 9. ὃς 15 ᾳυϊάεπι φίροξίη ἰρρῆξογ ῥίαμάπηι 66 
10:46 αὔηρηγαΐ, γθηθ οομίος ΖΗ [}Υ σαν ῥμηοη δ οὐδγάηέομι: απ 
Ῥίδπθ σοπουηπέ οαπὴ Πἰ5 ὈΙΟΩΥ [1 γεγθῖ5, οὐμππ γλυχαρίαὶ γἡ ἠρέμα 
πορφυρξες, νοοδέ. ἃ ῖ 

ν. 1123. ΤΠ όῦον 1 Ῥίαγδιις οοἰενγαξαν Τα [δγΕΠΠ1{π5 ὃς οητ 
ΠΙπιοῦα [οΠοἱτα5 Ὁ ἘγαϊοιΠοπα ὥς 811Π|5 ἀρ ϑιγαθοποίη, 1. 15. 

Ν. 1124. ᾿Αενάΐοις πόα μοῖσι 1 Τα δέγαθο, Απασα σ᾽, δδὶ χα] δὴ 
ῥυῖθ᾽ πύ]α μοὶς ἡ ̓ Ινδεκή. Ἐκ ἤμν!5 Πῖβ οἰαγηΠηιὶ Θάηρος, 85 15: 
εἶπ μη ἀφ Ὁ ρΊγ: γ ΟΣ ρΊ6Ή5 4»2)16ς, τεῖϊε ῬΙΙΉΪΟ 1. 6. ς 20. ἐχ φυΣ 5 
ῬΓΦΟΙΡῸΙ, οχ Μείΐας: ἐξηίεηέῖα, Οορῆο5, Ασεῆπεβ, Ηγάαίρες, Ἰηξα 
τπομλογαΐι. δ] ῥ4{7) Θἔιαπη γοὐ 1 [Π]γγγ1ι7γ} 9]ἱτρλ νοσαΐ 5011Π115.60ῦΟ. 

ΝΟ 1125. λειμόμίος ἀεὶ χομόωσι πετήλοις 1 Νὰ ἤγεπια ἀθρίάμα Πηΐ 
ῬΙΔηταγΓ ΠῚ [Ο]14 ἜβΊοΙ τοριοηΐβ οαοῦ ; π6 οἴϊαίς εχαγοίοαπέ, ἢμ- 

, ΓΩϊΙη αι ιι5 ργηΐα τἰραηΐῃγ, [ηθϊαηλ ἰέααι δύκαρπον " ἄρρεν 
5 εἰς, 

ἘΞ ἘΞ ἘΞ. τὰ ΞΡ δια ἘΞῚ 

Ἐππν Ε-- 1 
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εἶξε, δὲ (ο"]. ἡη| ἀπηο ἔγηξίμς ἔουυο, αβάγηλδθΐς Μεραίῃοηος ὃς Ἐγα.- 
(0 1Πεηε5 ἀριἃ δίγαθοπεπ), ὃς ὥφορον μηδέπό]ς Σ᾽ γίωῦ ἘΠ). ἐογναρε 
μη ηά7ι Γγπξβ μη) Ἔχ βου έθηι 6{16. ΑΔ ΛΜΠῚ ααάοπα τηΐεγ οτίε- 
ΓΒ {τπ1ΡῈ5 [Δ{1 πηο πη ΕγαίοΠοηο5, αξ ἐπ ρτα ποΐδει!πΊ ΠΥ. 11 16. 
ϑε Ταῖς (δγὶ ΠΠυ1π1, ΠΛ ΠΠπππι, ΟΥΥ ΖαπῚ ; ΠΥΘΠΊΕ [185 φιαίάαῃη (ογοδ]ος5 
ἔτι σες, αἰβγηηδηβ. 
ὌΝ, 1127. Ἔρυϑραζε χαλαμδῖο ] Οὐ 6Π1 οι 4᾽72117)2 Δξ ΦΥΗΉΕ1716772 
ἢϊς τηξε! ρας ὈιοηΥ Πι8 Υχ [Δ{15 οοηίταῖ. Ἐπ αΐῃταις ἀδ οαίχηηο ἀγα 
7,110 ἢχϑες ΔΟΟΙρΙΐ, ᾿Ἐρυϑραίς χῳλαάμε, Τ' ἀρωματικὰ δυλασή, ἘππῚ 
νεῖ ᾿Ερυϑραίον ἀϊέζαμπη σεηίεξ ποη ἃ οοίογε, [εἀ φιοά )πχία Ετγ)- 
ἐβγώηι ει Καδγηη τ,476 οτείολί, χποά ἃ Ὀιοηγῆο δ4 [πάη 
πΐχις ῥγοάποϊξαγ, τξ εχ νοΐ, 1133. ἃς 415 Ιοοῖβ οοηἶαί. [αἷθ- 
ΟἰἸαΠΊΡ 115 εἴα, ἴῃ Ῥ]ΙΠ. 1. 12. 6. 22. οαἰφπγπι ἀιοπγᾶτ 7 ἢ 
1ΠΓΕΠΠΡῚ ναἱε : (ε ἐρυϑραῖον ποη ἃ παί8 1 ἰοσο, [εά ἃ οσοΐοτε γα. 
[ε(τεπίε, ἀϊέξιπι σερμ!εῖ : χπ8 ὃς Ῥυιοίαηὶ ἐεηίςητία εἴς, 481 Ισσυ πὰ 
ἤπηςο ἢς νεγ, , 

Εε ῥγθεῖο γεΐγα ῬουβΟΥοΣ αυημά τη: 114. 
δε ἢϊΞ5 Οδ}οἱξ δα] γα, ποί. ἴπ 8011π. Ὁ. 1053. ξρυϑραῖον ὕγῸ γεῦγο 
ῬοπίμπΊ ππΐα Δ ΓΕΡΕΓΙΓΙ ; ργδΐεγεα χῴλαιμον ἢΐςο τηΐει Γε5 δη]65, 
ΟὕΤη ΠΉ1110 {01]. τεσοπίεγι : πο νϑγι ΠΠΉ116 εἰς Ὀϊοηγ ΠαΠ1, σα ὕλα,» 
ίυα:, νοςεῖ, ἀδ ριιπη]α ρἰδηίΐα ἰΙοχαΐ, 4114115 εἰς σα]ατηι8 οὐἀογαίας, 
41 ᾿πίεγ δι ΠἸη65 ΠΗ Πΐας5 Παπγεγαίαγ, τα ὃ ΓιΘχῖοο πηθήϊοο ποΐδε 
δα! ωγαίι15, χάλωμΘ' ἀρωμωτικὸς λεηῆῷ δόνακι ξοικώς. ῬγΟΌΔΌΙ15 
Ἰστίαγ εἱς ἀοίτζι 1{Ππ|8 γ 1 οριηῖο, 411 εχε[πγαξ Ιοχι ἔς Ὀιοηγ - 
ἘΠῚ (ἰδ σφ Ιλτηο 1110 Τηάῖοο αι 1η ργοσειδξεπι πο τποαίσαιη ἔπγρε- 
δαΐ, ὅς ου]5 γαάιοεβ εἄμες ἐγδηΐ [πε ϊ5 ργορέεγ ἜΧΊ ΠΉΔ1Ὲ ὃς Π1ε6 1165 
ὅτη ἀυϊοεάϊηεπγ. Αγαηάίποιη ((1]. (λοσῃαγίηαηχ ποάτε ἀϊέξατη τπέεϊ- 
Ἰριέ, πηής νεΐεγος {αδνὶ5 (Δοοαγ ΠῚ ἀγία ἤθη σοηδούύεηξ, πὲ 
μΠούϊε πε, (Αἰ εηϊπὶ [πὸ νεΐογαπη (πσοῦράγ., τληη [01]. ἔρεοιῖ- 
ἘΠῚ, {δ} ΠΕ Πς]ΠῈ τογεπ, (4|15 πποάο {ἀρεῖ ἀπά ϊηεπῚ (ο 14 οοποτο- 
ἔπτη, ἃ Ῥ]Πηϊο, Ὁ ὃ. Ῥαυΐο ΖΕ διπεία ὃς Ατοηίρεης, οοηδέ, 4πὶ ὃς 
{πιϑρλὶ Τράϊομγη γοσδηῖ) τηε δ ἰάιηθη {Πσομ ΠῚ ἱπάδ Ἔχαρβεζα, 
ἜΧργίπεγε, ὅς ἀεοοσιεῖε [οἱ εσαιξ. 81. ἀς 1π6}|5 [ποδηυ5 ΡΠατί. 1. 2. 

Θπμῖψμο δίῦημηε ἐθηογα ἀμίοος αὖ ἀγημ τη (πσσος. 
Ὅς εαὔεγη αυπήϊηθ ἤς οδηϊξ Νάτο 40 ΠΠάοτγο οἰξατιις, 

Γηάτοα γον» γ1Ω 9 7115 ΑΥ βου οΥ̓δοἽε αγμηαο : 
Πίῖες ὁ ἰρηε15 ῥγονρηίξην γαάισερης ΡΗΡΊΟΥ, 
μίοῖα ομὲ ἩεφηθαῊΣ {πσοο σορεθηάθγο γποίϊ. 

Ἐγαίοίτθηες θἕϊαπη ἀὁ [πάϊὰ Ιοααδης, ἀρὰ δίγαθοῃθηη ἴ, 19. αἴγ- 
τηδῖ τὸς ᾧ ξυλίνες καρπὸς μυνῶῶσς πολλὲς. χἡ τὰς ῥίζα; φᾷ! φυτῶν». 
ζὸ μάλεσα ὅ.᾽ μεγάλων καλάμων 5. γλυκείας κἡ φύσει χἡ ξψήσεε᾽ δῷ 
Ζ μξίεις αγῤογθος τημίξος 1δὲ για[οἱ, 5 γαάτοες {ἐτγ ρει, ρΥ ας δΥ τς 
ΔΑ ΉΔΥε7ι αΥΏὉ} Δ] ππι)ι, 55. πάξηγα 595 ἀεοοξέζογι ἀμίρος. ϑι ΉΠ 
ὅε ἀγταπάϊηε [πάσα ῥγοῦϊε ϑο 8 Ο 55- ἸΑΧΙΠ145 [ΔΘ ΟΔΠΠ.}8 
πάσας (ἀξ συλγαπι ργοάιρστοία ππδρσηϊτιάϊπε, τιξ ἰσαρῆσ εχ 115 ἢ - 
δηΐ, πηι ργοάηηξ νεΐογος, (δὰ πα οοημῆγπγαΐ Οἤγη τ, Ασοῤϊα) σαταὰ 
ΤΑρο ΑΗ 8. πηαῖς σοηπιπηάοης: Ραμ γα (Ἰπάϊα {11} φγρριείἑγεθηγα 
τ, ῷ ογεα3:ξ 
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ογοάμε ἐξα οὐ ααρι, με β[Π: τηπεουηο 5, ἰοριδὲ υἷσο οοξβέεο! ἡφυΐ- 
φάπεθε: ὁ γαάϊοίϑης δγμς ΘΧΡΥΙΥΆΣΕΗΥ βμΡΊΟΥ «μος πα γηοἰἰοαηι 
{μαυϊεέαέοηι. 81 ρἰδοεδῖ 46 το οαἰλιηο ( (Δοοῃαγίπο {ς].) Ῥιοηυπι, 
νεγθα δςοίρετθ, εππ| ᾿Ερυϑραῖον ἀἰο! σεηίεηάιιπη οο (εηία πιο Ἐπ:- 
ἐγδίῃπις ἱπηίεγργείδειγ, σοπηρῶς [Ο1]. τ΄ ΑὐΊΔΠΙ ᾿Ερυϑραῖοι ἀϊοππέίωΣ 
νεγί. 714. [ο1]. ἃ ἈΠΡΓΟ ΠΊΑΓΙ. ΠΓ ἰὼ ε ; 

ν 1128. Φράξεω δ᾽ ὥς τοὶ οὔ μα 1 Τηθί:, ἀε σα} π5 ορίθιι5 ὃς 
(εγεπταῖε φαρράατη ργ ρανεγαῖ, ΓογπΊ ΠῚ σαμη ΠΌΨΠ5 ὅς βεΠΕθι15 
181 ἀείοηθεγε ἀσστεάϊξαγ. Εδπὶ αα!άετη νεζεῦθῈ}15 ρΑΓΠῚ σΟρσηϊ 2 ΠῚ 
(Π8 γεγε ζίθειν ϑίγαθο, (4αδηην!5 Μ6]4 ΠΟΙ ΠΙπηδπγ ρεγῃϊθ6 δέ} 
Ῥγοσιρίοίαβ επὶπὶ 0045 4ε εὰ παῦγαγαπέ ΑἸΕΧΔΠΑΡῚ σοπηϊίεβ, (ἃ 
σφυΐδις Οπεπογιξαπη ἐδ] τογα πη ΡΟΈΙ15. απ ΑΙΕΧΑΠαΡΙ οἱ] ς 
ἀρκυξννήτίω Δρρε!]δηάππη οεηίεξ ϑέγαθο ) ὃς Παιπηδοῃα5, Μερα- 
ἐτῆδηες, ΑΙ Π486 εἸαίάεηγ ἔαγῖπδ : Ζθογαπη [αΡ}85. ογαα}15 (αῈ Ρ]1- 
πο, Μεία;, ὃς ϑοῖϊπ0} ἱπῃροίπεγιηξ, πη ΠΟ 1ΟὙ15 γΕΓῸ ὨΔΓ15 ΠΟΠΊΙ- 
τἰδτις ἐα Γυὐρείξα τοαάίάσγαηξ πιὰ νεγα5. ἐδ Ἰη414 Πετγαΐα. Ἐτγα- 
ἐο βεηεπὶ {δ ρύσοίρας ἢϊς ίεαα!, πὲ δαόϊογειη. οδοίογῖ8 Πά 6 ἀϊρηϊ- 
ογεαι, ἔαξεΐυς ϑίγαθο 1. 1.5. ὃς εἸαίάειι. να Ρ115 ἕλη ΑΥὙΓΙΔΠΠῚ 
αιλη} ὈίοηΥ ΠυπῚ τηΠίϊεγε ποΐαξ (αίδ θοΠα5 : δὉ Π15 ἕαπηεη ΟΠΊηΙ- 
Ὅιι5 ῬΙΙΠΠπι5, ἃς 2πι ἃ σαίοιῖα, ιατη ΔὉ πος 1ρίο, Ῥίο]βηγδοιι5 1Π 
Τηΐία ἀείοτιρεηάα ῥΙαγίπηαπη γεσθήϊξε, ποηγίηαᾷ {ΕΓ6 Οπηα Αἰ ξεν, 
δα: ξΙΔη5, ΠΕΠ16 πη ἔουπια Ἰρίᾳ ραγαπι ἀϊογεραηδ. ΟΠΊΠε8. νεῖὸ 
νοίογεβ 4114 ρίδηο ἔδοις Ἱπάϊαπλ ἐχῃϊθεηξ πα ἴῃ Ποάϊεγη!8 Ταθι5 
[15 ἠεριπρτέαν. : τ 

Ψ. 1131. ἐλιγκίηῃ εἰ δεῖ ῥύμ(α] (Λοά παδάγαηραϊατγῖς Πέ Τπαϊας 
ἤσυγα, πο ἔφθη φααδηρηα, (εὦ ῥομ(οειδοὺςρ Αὐέϊοῦ! ποίξτο 
ΟἸΠῚ ϑέγαδοηε οοηνθηϊξ, (481 ἀς πάτα Τογπηα. πᾶς Παθεῖ, Τίνε ἢ) 
ῥομξοει δὲς τὸ τὴς χρόραρ οἴμμα ) ὉΠ ὃς ἀε τεγπηηῖ5 οηηηῖθιι9. ρυδῖοῦ 
Οὐϊεηί!επὴ ; σπΠΊ δϑίγαῦο Ππάϊ4πὶ ππϊνεγίαη, ὈΙΟΩΥ ἤτ|5 γε (ο- 
ἴατηη Τπάϊαπι τηΐγα (σδηρσοπν, ἀείουιθαί, τ τῆοχ ἀϊσείῃγ. Νοη ἔα5 
τάξη τοι 1 Ἔχδξαπη τοίοτέ, ἐχ δέγα "15 βηΐεηία, ααδιην!θ. 
ῥομξοειοδς ΠΕ Ιατίοτε 110 (πῇ φαο γρονηϑοτάες ἃ (Θθομηβει5 ἀσοιρις, 
τὰς. ΝΙΠΉγΠΠῚ 1115 ΔΤ οἱὲ γβονεῦμε, αἰτιᾷ γογμδοιάο:. ἈΡογ:, 
δες ἤσυνα εἰς φυσάηδλίεγα, δ δ Πα ᾿μαθη5 ἰδίεγα, {ε 1πϑ τ 165 
ΔΏΡΏΪΟΝ, ἄτιος ΠΌῚ ΤηνΊΓεπῚ Ορροήπξος δοίος, 4Π05 ἀπο5 ΠῚ] ΤΠ ΠῚ 
ορροῆίος οδίπίος, ητιαἶ15 οἱα ἐς  Πἀγυτνν νυ] σαγατη 1 νἹΈΓΕΙ5 ἔδπθ τὶ 
ἔτις ἤραγα: Βορηϑοϊ Ὧδε γεγο ἰδίεγα δδηι Ἱπα α 1414 μαδεΐ, Ὀϊ-ὶ 
ἔεγεῖς νεῖο νεγθὶς ἄς Τηάϊα ργοάϊξ δέγαθο, εαη1 Ιοηριαβ ργοάποι «Ὁ 
Ογέι αὦ Οσοαῇπιπ “πη ἃ δερίεπέποηδ αὦ Μειιάϊεπη : ὃς ἰδέας 
ᾳπάειη. Οὐθηΐαία Οὐοϊἀεπίδῃ ; Μεγιάϊοπαϊς. γεγο ϑερέεπίπ Πα ]ῖ 
Ῥγοδαζξειις οἤδ, τι γρογηδοιθς Πέ ο]5 ραγα ροίτ5 4 αΠη γ 0771: 
ὅπ ἀροαγαΐῃ5, Αἀ δππάεπι εξδπι {επίαπη ἐγ! ροΠαπε ὈΙΟΠΥΠΙ͂Σ 
νεῦρα, αἱ ἤρηγα τονὲ ταλῖαπι βρη οι 676 τείεγί, (φαοα ἀθ 
γβογιδοτάς (πβοτηείτ!5 ἀϊέζο νεγὰ αν πηαγογ 5) ΠΟΩ τποι ΠῚ ργοῦσο 
ἔα τεργοίβηΐεγο, ϑεή δεν (6 Ππαῦεηξ ἰαΐεγαπι ργορουίομεβ π΄ 
Τησ τα ἃ δίγαθοης ἀε!ποαΐα 4.817 1 εὰ αι185 ἃ ΙΟΠΥ ΠΟ ἀείογ δια Σ, 
116 ΘηϊπΊ ργοσιςξιογεηπι αὉ Οτγία δῷ Οὐςαίυπ) υδη ἃ δερίεηί πος. 

Ὡς 



ΟσΟΟΜΜΕΝΤΑΒΈΊΙΙ 5. 

Πρ δῇ Μεγιάϊεπη ἴδοιξ; δέ ἴῃ Τηάϊα ἃ Ὀιοηγῆο ἀείογιρία (αι {Π|π|ς 
ληΐξΠΊ ΡΔΓ5 εἰς, ἀν] ΟὐἹεηίδ ρογεϊοης ) ρίδηθ ἃ σοηΐγαγιο (8 
τ68 παδεί, Νέεο ρῥγοίβέζο 1πάϊα 1πῖγα (σαηρεπὶ ἤραγα γΠΟΠΊΘΙ αὐέ 
τΠοπΊθο 65 (ας αὐ Τπήϊᾳ ἐοΐα χὰ {Π|1π| (Ο].πι ραγέεγη ἃ Ὀοὴγ πο 
ἐγδά ποίαν ) γεύξα δοσοπηπιοάαγι ροίείς, ἢ (σδηραϑβ τοίο πο ἐθουγ- 
ἔα, ἃ [οπέθιι5 υἱαις δα οἶδα, ργὸ ἕεγηγῖηο Οὐθηΐα!! ξαδίαν, ηΠ 
ἤπιντι5 1ρίε ρίῃι5 πο αὐ Οὐεηΐετη γεπγονεδίῃσ ; Πάπη [πᾶ] ὃς σδη- 
δὶβ δήθο νΊΟΙηὶ {πὲ ἐοηΐε5, οὐτία γεγο δάθο γθηγοΐα, τ ἰδίῃ Βογθα- 
[6 λὰ Μεγιἀϊοηαία πα ]]ατὶ ἀεθιἕαπν ργορογῆοηοπι παδεγεί. [Ιάδο ἴῃ 
ὙΑΌΙ]Α πηϊνεγί8}}, τις Τη 155 Πρυγαπὶ ῥομ(οειδῇ Ἔχ ἢ! θεγε ΠῚ, ἐογπ1- 
ΠΕΠῚΊ ΟΥΙΕΠζΔΙ 6 ριτηζζι}!}5 ἤρηᾶνὶ δὉ Ἐπηοῦ 5 Πηοηεθ5 Δα ΠΊεά1- 
Ἐπ (σδηρ!β συγίππη, τυ (σαηρε5 πο οΐο ὀθουγίι, {εὰ Μεγ Ἰοπδ ἢ 
ληΐι 1 Ῥαγΐθ, ῬΓῸ εγηγηηο Οὐ θηΐα!! Παθογεῖασ. (ποά ἢ γεγαηι 
Τπά 25 ἰογπιαπη ἐρείξεβ, εὰ φυϊάςεπΊ ῥομ(οειδὴς εἰς, [δὰ 1:4 τι ΔηΡΌΗ, 
ΠΟη ἰδίεγα, σαδίποῦ ΤΠ σαταϊηϊθιι5 γε ροηάϑαηῖ : ὃς ϑερίεη- 
1ΓΙΟΠ 4115 Δησυίτ5 ΠΕ δά Οδπσαῆος τηοηΐεβ ναΐσο ἀϊέζος, ἰηΐες [πᾶ] 
δι (ὐδηρὶϑ ἐοπίεβ, Μοεγίάἀϊοπμ 5 αὐ Οοπιαγίδηι ργοπιοηΐ. Ιοησε αΪτ6- 
ΤΙὰ5 1η Μεγ ἀϊθηγ ῥγοουγγθης 4Π4ΠῚ ἃ νεΐεγῖθιι5 ἀείου ῖεαν, Οὐοῖ- 
ἀδηξα]15 δὰ [πᾶ] ἤωνίϊ, ΟΥἰςηξα]15 αὐ (αηρί5, οἵα. Ετ ἢἤς χυΐάεπι 
ἴῃ πα Ταῦυ]4 ἀθρίπχίπηις. 

Ψ.1133. ἁλὸς οἴδιμα᾽ ᾿Ερυϑρὴς ] ΝΙάς 1η νον, 597. 
Ν.1134. Γάγ[ης δ᾿ εἰς αὐ γὰὲς  Ταπὶ ὈιοηΥν τι χαατ ϑέγαθο 

Ιηάιπι Πυντπὶ ργο εγημηῖηο ᾿πάτο Ονςοϊἀεπέα!! ( αλπην 8 οἷβ [Π- 
ἄμη Ῥέοϊεπηδειιβ, ποηΠῈ}}}}1 αἱ Αγδιη Πανιαπι, [πα 155 ̓πι εἴπ πὶ ἔβοϊ- 
Δηξ) πιοηΐεβ Οδιοδῇοβ νυ]ροὸ ἀϊέζος ργο δερίεπίγοηδι:, ΒαΘΓαΠΛ. 
Τατο ρτῸ Μεγιάιοηδι! σοηίτιζς : (εἀ ὈιοηΥ Πιι5 (σὐδησεπὴ ἐεγΠ  ΠΕΠῚ 
Οὐεηΐδίοι ἠζαῖαϊ ; ϑέγαθο γεγο Οὐδαπο (4πεπὶ ΑΕ ΔΠΣΙσ ΠῚ ΠΊΑΓΘ 
νοσαΐ, (οἱ: Οὐέαπο ποΐμεη Π|πἃ {γιδιιεης, νιάδ τη νεῖ, 30.) ἔληὶ 
Οἰεπίαϊε σαπὶ Μεγιάϊοπαίε [λ{π|5 τευ πηϊηδέ ; Τὸ ἢ) νότον χἡὴ τὸ τρϑ- 
σεῶον πλεύρον, πολὺ μείζω Δ ἑτέρων ὄντα, προπέγγωκεν εἰς τὸ Α]- 
λαγντικὸν πέλα[(Θ-. ϑιέγαθοηι π΄ τουπΊΠ|5 ᾿πάϊα ἈΠ σηδηα!]5 ρῥ]απὰ 
σοηίεητξ Αὐγίδηιιβ, ἃ ὈΙΌΠΥ ΠΟ πῃ Πος (οἷο ἀϊογεραηβ, σαοά εχ 1ρ- 
Πὺ5 {επίεηΐα Θοθαπο ἄπο [πάτα ἰφέεγα (εγπηπαπίμγ. Τὸ τὸς γότα 
»ἡ τὸ φρὺς ἕω ἡ μεγχίλη ϑαλαήῆα ἀπείργά Μειάϊοηαϊα (οι. [αἴας 
ΤΩΔΓῚ Ἀπῦτο, Οτιβηΐα!α νοτο ἕοο. ΝΠ ΓΏΠῚ (ΟΠ [πά1αΠὶ ἱπέγα 
(ϑδηρεπὶ ἀοίογιθιε Ιοηγ ἤπ5, Ζαῖρρε 488 (οἷα (σγδοῖβ ἕπης σοσηϊία 
ἔπι αὰ Ῥαηθοίῃγα πἰχας, {εἴτε Ἰρίοπιεϊ ϑίγαθοης : πὸ ") ξπέκεινώ 
([π401Ὁ) σοχασμῷ λαμξάνεζ), πίεογίογα ὑετο σοη οξίηγα ἀθρυεβρθη- 
ἐἰμημέμγ. ΝΝοη {πηπηεγιίο τριῖαν Τπάϊαπι εχίτα (σδηρεπ, ἰΔπ απ 
ΤΘΥΥ 47,2 1ησοσγιε 47,1, οὐ Ὀιοηγῆι5, ὃς (σαήρετῃ Οτεηίδίεπι [Π- 
αἴ πῈ σορηϊία ἐογπηϊπιιπ. σοηἠπζα!ε: φαίην !5 Ἰσπόγαγα ποῃ ροΐα- 
γι, Τηπ 12 ραγέε ραγατη ἀεϊεύζαπη ὉΪ ογ5 ργοϊεηίαπη, σαΠῚ κ1]- 
ΕΠπγαπιὶ εγγαγασι οὔαπίαπηι [πάϊατη σομε ξαδί, γογί. 11 οϑ. τογΓαΤῚ 
γΕΓῸ ἈΠΟ ΠΔΠΊ Ὁἰέγα Πανταιη αδγην!5 εΠῈ πεςεῆξ ΠΕ : ὃς οὰπὶ Οτε- 
ὯΠῸ ἵεγγατη πηΙν γί. πΊ Οἰγοπ ΠΑ ἂδ Τρίο {αταδέμν, σοηίδηΐαπειγη 
εἰξ αξ Τπάτα, τογγαγιπη 6χ 1ΡΠῈ5 (δηζεπεῖα Ὁ] πη4, «ὦ Οοόδηιπι αἵ- 
6 ῥγοσπολίῃν, ῬιοΪδμδ 5. Τπάϊαπη Οἱτὰ Οδησεπη ἐείου δι, 

5.3 αυᾷ 
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αι Ἰρῆας αίηξε ρἰεηίας ἀείείζα πιξ, δίας εἴΐαπη αἱέγα θαπὶ δά ἢ 
ΟΥεπέε ΠῚ 51: ΠΆΓΠΠῚ γε ρΊοπεπη σΟΠ  ΠαϊΈ, φαΔπῚ ἀπ] σΙογε5 ἔα [η-ὸ 
ἡϊα σοπηρίθχι Πι18 ντἀεηξαγ. ἘΥΡΗ ΩΝ 

ὃ ὃ: ΚαύχασίΘ-] Οαμοαίις ᾧ ἀν δώνυμί., 4] εχ Ῥαγοραμηο,, 
Ππιλο. ὃς Ἑπηοάο πιοηξδίι5 σοηἤ!1. ρταοιραθ Ῥαγία δα 414 ΠΣ 
ΟΠΊΠο5 σοΠ]σΠσαηξαγ : ΤΠ  δΈΓΑΌΟ 1. 15. ΟἱἨ ὠπεχάδδιο! χτὶ μέρ: 
ΤΙαρς ποίμισον ζ, χἡὶ Ἤμωφδδν, χἡ Ἴμοον, χὦ ἀλλα ὑνομάζασι, Μακε- 
εἶδνες ὃ Κουχασον, νας 1ῃ ψει!. 1οθι. ΠΗ͂Σ 

ἐς πόλον ἄρκτων 1 ἴζεγβες ροίμγη ΑΥ̓ξ σιν, ἃ ϑερ θη ΓΙΟΠΔΙ: ἔςις 
Ἰαίεγε; νι 1 ν. 482. ᾿ 

Ν. 1137. ποταιμὲ Ζ ἐπείρεοῖα πέλας ἼνδαεῬ Δαρδενίες ] Ι ΡΠ, 
Ὠἶο ὃς ϑίθερῃαπο φαγάφ. Ῥιοϊεπηο Ὀαγαάγα νοσαηῖαγ, ἃ 70 
ἡμᾶς) Ππχίᾳ [πότ βπνῃ ἐοπέε5 {ξαξα πιηΐιγ). Πέα ΠΙΟηΥ ΠῚ ποτε! ἐθ-ς 
ΤΟΠΡΊΟΩΙ ἀρργπηγε. σοπρτπεηΐθ, σαπι ῬΠΠΙῈ5 αἰξεγίοσο δά Ογέμπ, 
ὙΠ] εο5 σΟὨἑ παῖ, (Οιιοΐ δὰ ἤμνιος ἃ Πίοπυπο ἢϊο ἐπαμππεγαΐος 
Τρείξαξ, ορῥοη, “σοβηοη, ξ5 Ἡγάαίῥονι ἐμ Ῥράμηι τη μογ δ αἴῃν-ὶ 
Γηδί Με]4].3. ο, 7. ἘδΙχαι νετοὸ ἤανῃ 40] 1π ΤΠ] πΠὶ (Ε Ἐχοηεγαπεις 
ἢ δίναθοπε, ἐδ Τηάίοα ΔΙΌχαπαν! ἐχρειποης Ιοηπεηΐε, πος ογάϊηθ. 
ΓΟΟΕΠίεηξαγ : ῬΡΙΠῚ φῇ Οοροϊεπίοτη {ἀξαπηέαν ΟΠοαῦρες ῃ Οορἤεας 
Ἱηῇθπεη5, ὅς τρίς σορἤεβ, ἀειπάε Τπήτ|5, ροΐτθα Ἡγάαΐρες, ἱπάθ 
᾿Ασείποβ, ροί᾽ ἤπης Ηγαγοῖῖς, ροίἔγεπιο Ηγραηίς, Ἣν 5, μῷ ἢ" Κώφίω 
6 Ἰνοδς, ἢ θ᾽ ὁ Ὕ δαπης, θ᾽ ὃ Ἀκεσίνης, εἰ θ᾽ ὃ Ὕἄρωπις, ὕςα] θ- δ᾽ δ᾽ 
Ὕπανις. Οαγίυς 1. 8. εαπάδηι ἐχρεαιτοπεπι ἀείογιθεης (αἵ ηπ15 ΠΠ|8΄ 
ἔραγίπι Βαρεξ ΠΙς 1 ππαπὶ σοητγαπαπηας ) ΑΙΕΧαΠαΓα ΠῚ ργῖπηο ΟΠο- 
αίρεῃ {γαηῇπε αῇγπιαΐ, ἀειηάε. ἈΙπττὴ Ππανίππι τη ΑΠλοδηὶ τορῆο 
( φιεπλ Οορἤεην (ει Οορῃδίεπη. εἐἢξ σοηνθηϊ) ἀειηάς Ἱπάμπη,, 
Ῥοίϊοα Ηγάαίρεη, ροίξ ππης Ηγάἀτγοοίεη, ὃς ᾳπάετῃ ΗἩγραῆη. Πα 
Ῥγδίεγαασιη συοά Ουγέμις Ασοίπδη ποῃ [ηΐεν πο5, (δὰ 4]Π]Ὲπὸ ἰοοθο 
ποηῃηϊηεξέ, ὅζ δἰἴοβ ψιοίἠαπι Ππινίοβ, ψαουύιπι ἀρι οδεΐεος πηθπίίο,, 
Ργαζερεδέ Μεῖα, μρρα 4] ᾿πῆΠρηΙογ ΠῚ απίμΠ) τηεμηϊξ ; Ἱπέεσς 
Διιζζογοβ ΠῸ5 ΟσΏΠε5 (λε15 σοηγεηξ ἔΔΠῚ ἀ6 ποι 015 4αᾺπ 46 οἵ- 
ὅτϊης Πανιογιπι 481 40 1ρῇ5. Πίος ππειηογαηζοῦ: ἘΓΟΙδ δια νοτὸ 
ΠΟΠΉΙθι15 οίλπε δὉ [115 ἀϊνοῦῇϑ5 ρεγοίχψας εχ ἤτν 5 Βιοε Ὡρρε ΔῈ: 
ΠΆΠῚ ΡΟΙΣ ἹπποηΠπαΐππι φαεηάδπι ρτπὴο Οοδβ αὖ ᾿ρίο. ποιηϊπαΐηγοο 
61 ἱΠ9 ΟΠοφίρες ἀΐοὶ νιάδεαν ; 29 ϑυιδίςιιβ, φαθηγ, ἢ οὐδίπεπη ἔρες. 
οἶος, (πὸ γεζξς ποίας ϑαϊπιδῆτνιβ ) Πανίαπι ΠΠππὰ 6Πδ φοηνοηΐξ χα 
815 ΟΟρΠεβ, ἔξ σόρἤθη, νοσαίαγ ; 39 Ιηάπ5; 40 Βιάαίρες, ηπ 
4115 Ἡγάαίρεβ; 959 δ 4 Ό}|5, 481 4[Π|5 Αοοῆηῃος νοσατί νἱ ἀδείας, 
65 Αὐτ!5, 411 (νέο Ἠγάγδοίες, 8ΠΠ|5 Ἡγαγοῖίς: 79 Βίραῇβ, πὶ Οαγοὶ 
[10 ὅς δ011ποὸ Ηγραῇς. ϑιγδθουι Ηγραηΐβ ; 89 Ζαάπάγιι5. ““' 

Ν. 1138. σύϑι λόξον ἐνπτὸ σκοπέλων ᾿Ακχεσίνίω 1 “ςοῇηεη ἴπ' 
Ἡγάπίροη (6 βχοηθγαγα ἢιο τοίογὶ Ὀιοηγἤιι5:. ἃ εὰπὶ Ἡγαγοζ δ, 
ΘῸΠῚ ΠΉΠΟΟΡΙ ΑΠΊγμηδέ ΑΥΠ ΟθΌ]ας5 ἀρ ϑίγαροηθπ,, ὃς ἴῃ Ππάπππὶ 
ΞὈπόεχη. Ἰηἤπιογα αβενηιδηῖ ῬΠπίας, Π0.. 6. ςαρ. 20. ὃς Μεῖα [{..2.΄ 
64}. 7. Ηδξς ἔλῃηξη οπτηΐα ἔσομε σομοῖ]]αγὶ ροπίπξ : παπ Αςεῆπεβ, ᾿ 
ἴῃ Ἡγόαίρεῃ [6 ὀχοπογαξ, ὑξ δίς αἤξιξίην, Ἡγάαίρες ἀοῖπάς σαπιος 
Ἡγατοτίας τ τις ἴω Ἰπθυπὰ ἰμῆσιε, ἃς ῥχοῖπας τρί. Αροῆπες πο 
Ὑη ὉΑΨῈ ἀογαλνου να ᾿Τηδυπίς πὰ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΒΊΙ ΙΓ. 

Τηάηηι, Ποεΐ ποη ἱπγπιεάιαίς, ἀείεγέαγ, Ἐτγλ νΈΓΟ, ῬγοσυΔαθίο, 

Οὐτέας ΠΡ. 8. (1 4πο τπγρειη ὠγεωϊραφησίαν ΠΟῚ ΓΆΡΟ ποίαγς [1- 

οεΐ ) 41 σοπέγα ΠΟΡᾺΠῚ ΟΠΊΠΙΙΠῚ (εητεπίϊαπι Δοείπεη τη (σδηρεπὶ 

ἀοίοτε ; “σεβηοη (Ἰπηι1}} Οαῆσες ἐἰθομν[ΠΥΉ021 17 ῬΏΑγῈ Ζρεογοῖς- 

δίε - ἰάσπα τάπποη 1. οϑ. αυδῇ (ΟἹ οδϊεις, “εοἤγοηι Ἠγάα[ῥὲ οοη- 

Ἤριαἱ αϑῆτηναῖ, σαπὶ Αὐόξοτε ποίττῸ ςομίδηξΙ η8. 

Ψ. τ140. Τοῖς δ ἔπι, κἡ Κώφης “ρίτ- ἕασεται 1 ἴῃ ΕΠΌΓΕ ΡΓΟ- 

οὐ] Φαδίο νεγίβειγ Ὀϊοην ἐπι5, ἢ Οορμεπ ογάϊης τερΈ ΠῚ, Οτἴμπ 

γογἤι5, ἱπΐεῦ Ππνίος τη [πάϊππι (6 Ἐχομογδηΐεβ, ρος Ηγάαίρεη ὅς 

Αρςοἤηρθῃ, ἢἰς ἐταϊαδξ ; παπὶ δέγαρο, Νίεἴα, δ]ιε (εορίαρῆι ᾿πίεῦ 

Ῥγίπιος αὐ Οὐοοϊἀοηέοπη, απξς Τπάππῃ Ιρίμπη, ἐαπη Παπλογδηξ : {12- 

ταρηόηπι ἰρτταν Ὀουν Πππὶ ποη δὰ ογαϊποπη ΠΈ15 μἷς τείρίοογο, (ε 

Πυνῖος ἴπ Γπάπηι ᾿ηἢπιθηΐος οοηίαίε ἐαπέμητγ ΘΠ ΠΠΊΕΓΑΓῸ. 

ΝΟ ττ41. Τῶν ὶ μέσοι 1 Τπΐενρ υδίποῦ ἤαν!ο5 τηοάο πιειῆο- 

ταΐος, σορδόη. Γπάπιην, Ἡγάαίρεη, δι Αςεἤπεη. 

Ξόξαι καὶ Τόξιλοι ἄνδρες (αἱ Πίς ΞΣάξωι Ξίδωι δ1δω νοσδῃ- 

ας αὖ Αὐήϊαπο ὃς ϑίερῃμαπο, ὅς ἴαπι ἃ ϑίγασοηβ, μπὲ Ἐτγαφίοίζῃε- 

πὸ δ ἱρίο οἰξαίο 1. 1 5. φιεπι ἀόζογεπι ομπη Ἰῃ ΒΕ ΗΝ {εαιταίογ 

ΤΟΥ 5, σογγαρία νιἀοΐαγ ῃδο [εζῖο, ααλὲ βεηζεπη ΠΑΠΟ ἀμδθι!5 

Δ [115 (αἰτοῦ Αγαδῖοςρ, αἰζεγιὶ Ῥεγῆος ) ὁμώνυτωον ἔχοις, ὃς Ξίξαι Ὦϊς 

φρο Ξάώξαι τεροπεπάμπηη σδηίειη8. ιοάογας ϑιοαϊας. εοίάοιῃ 

Ἰ(ς νοοδὲ (π|Η σοτειρία πε ἰεύξῖο.) Ἐὸς έεγου] 5 σΟΠΓΠΠῚ ἸΏ 

Τηάίοα ἐχρεθϊείοης ροίζογος ΑΠΠῈ παυραηξ ΡΙεΠ ας ΕΧ Δ ΤΟΥ 115 

πιοάο οἰζατί9 {φαῖδιι5 ἃς Οατγέι9 [αβταραζαγ, 605 τα πη ῃ ϑονῖο: νο- 

οΔη5) 1Ἱη41οἷο οἰαυς 9 ρο!!ἐῦη [ΕΥΤΉ Αγ ΗΊ, αΔ88 1Π|1ὴ αἱα : ᾳυοά 

ἐλταδη πΊεεϊίο ὑγὸ ἔθ 814 παῦεὲ Ἐγδίοπεπε5 ἃ Μαοεάοηιθι8 οοπ- 

βόα. ΟἿἱ Τόξελοι ἴπ πα τ5. ὍΙΟΩΥ ΠῚ ΘΧΘΠΊρ Αγ Ὅ.}5 νοσδηΐαῦ, 

τεῖϊο Ἐπίζαίμϊο, (ππάδ ἴῃ ΠοΠΠ1}}15 Οἷτπι Δἰιτοῦ (6 μβαθαμε οοη- 

ἠεζξυγαπη ἔλοογε Ποε  ) 4115 Ταξιλοι, Ταχίϊἱ, ποπηηδηζαν, ὃς 6ο- 

τα τατος Ταχέίᾳ, ὃς τεχ Ἰρίᾳ Ταχτίμς, ηαἱ ΑἸοχαπάγαμα ΠΟΙ ΟΡ 

ἐχοορις ἀϊοίεαγ, νοὶ (εἰ Οσαγεῖα5 παθεῖ) Ταχτίες, {φηθηξθ ἨΟΊ1Ή6 

Ζγηρογίμνι, ΟΟτίῖο τεῖϊ6. ΝΠ ΠῚ ἰσίταν ἀπθιαπι γείταξ ααῃ Τάξι- 

λοι Πῖς (εϊδεπάμππι Πι. Οὐοά τὰ Πίπμη Πᾶγαπὶ σοηαπη (ρεέϊαΐ, 

ὙΑΧΙΠ5 τεσησι ἰπτοῦ ἐπάπιη ὅς Ἡγάαίρεη Παῖτος Οὐγία5; ὃ. Τὰ- 

χα τὸς ποη ἰοηρα Ὁ Οὐθηΐα! [πᾶ] τῖρᾳ ἃ ῬιοΙεπηοΟ, δίγαθοπε, 

ὃς Ουρῖο βαξαΐξας, 885 γεγο οαπΊ ΜΙΆ ὃς ΟΧΥ ἀγδοΙ ἰηΐγα ΠῸ5 

Ἰοοαΐ ϑίγαῦδο, ἢΐα ((1]. πλασὶς Αὐπζγα!! ; σαὶ ὃς Ουγίϊας [αΠταραΐαγ 

1. 9. ϑοδίος (411 4115 δῖ ὃς 5181) δὰ Ηγάαίρι5 σαπὶ Αὐεπης οοη- 

βάχυπι, Μαΐϊος ὃς Οχγάγασαβ, ἴθ σγάγαρλβ, Ῥαυΐο τηΐογιαβ δὴ [π- 

ἄππι {ταΐπεη8. 
Ψ. 1142. Ξκόδροι δ᾽ ἑξείης 1 Ιῃ ΠΟΠΠᾺΠΠΙ5 Ἔχθιρί γι θι5 Ξ - 

5901 Ὠΐς ἰεσίταν : ιϊπάτη νερὸ Πηΐ μἰ, ἤνε δοράγὶ ἔνε ϑφ ΡΥ, ἀαξ 

4υ}ῖς οσαγδξι5 δογπι Πίμ5, ΟΠ ΠΠοΙς εἰς οοηἠεύξαγατη ἔοοτο : πυ]- 

[λπη ἐπῖαι δούατα πιοπεοησπα ἀΠδ] τορογῖγε ροθαπη. ϑεὰ οαη} 80- 

ἀγὶ αὖ Ανίεπο ὈϊοηΥ Π ἰηΐεγργοῖς τεδάδηζαν, πᾶς ςοηίϊαΐ ἐπὶ 

Σόδροι Ἰερίῃς, ὃς Σόδραι ἃ Ὀϊοάοτο ἴῃ δος ἐραόζα ποιαϊπεπίαν δ 

τηξουίογες {πα} ΠΗ πιίη!5 ρατίο5, Ξόδροι ααξ Σύ δραα ροϊίαϑ ἱερεηάαμα 

σεπίεο, φυλαὶ ὩΣ Παεηΐ γυ]ραΐα ἜΧοΠΏΡ για. 94 Ὗ.1143. 
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Ν. 1143. Πακανξων 1 ΤΠ ἀκϑνέων ἴῃ φαθυίἀδπη οοὐιοίδιις ἢϊς 

ἱερτετπάϊολι Ἐληταῖητι5.. “Ὅπ ἔϑυ ᾿Ινεῷκὸν Πά κϑηέϊς, ἄοια φύλα, 
πινὲς ὃ διὼ σῷ ν γράφεσι ΤΠ χογᾶς. Ἱποοτγαρτππηα ςεγές, ἔιογα 
ἘΧΕΠΊΡΙΑΓΙΑ 1114 τπ ηαιρ5 Παύχαλέων Ἰερεθαΐαν, δΐχιις 114 ἢὶς γὸ- 
ἐργιϑεπάμτη. ῬυΙΠΟΙΔΠΙ18 ΕὨΙΠα Ἱπέεγρτος ( ἤγε 15 ΒΠΕπΊηϊι5 Επηῖ- 
15 ἔπεγῖῖ ) Ρεποαίοος γογεξ, ὃς Ῥδαςζοϊαιέδ φαΐ Ῥεμποοίαϊία 8ΠΠ|5 νος 
οληξαν, ὅς 5 ἐογα ΠῚ δέγαθοηϊ Πχολαῦτις» Αὐτίαπο Παχϑ μῶτς, 
ῬΙηϊο Ῥειοοίδιεῖ5, ἘῸς ἐλ δὰ Οοοϊἀδηζαίετη [Π6] τίραιη, Ἰηΐοῦ 
Ἰρίππη ὃς σορἤεη ἔεξα Οορῥοέα, (αυεηη Οορρεέᾳ σοττηρές (οι δαηΐξ 
10. νὈΠ σα ῬΊΠΠ σοα οι 115) ἃ ῬΠηϊο, δίγαῦοης, ὃς 4115 “ϊδίυμζαυγ: δῸ 
1δῖταν τῇ τρδόζα ἸΠάυχῳλέίς ἰοσΔη( 1. ᾿ 

Διώνύοσε ϑεροίπον]ες Γαργαείςοι 1 ΝῊ ΙΑ τη 41145, αοί [ο]αΠΊ, 
(ΘΔρΑυ ΘΔ ΌΠῚ ΓΠΘΠΓΙΟ : [66 1π ΠΊΔΠΏΓΟΓΙΡΕ5 σοδιςιθις5 οἱζ ΤΙανόὰ- 
εἰσδοα, Ἰόψας εὖ Ἡρη. δίερῃδηο Ἰῃΐεγ ναγίαβ ἰεώξίοπες τεροπίζαν ; 
ΕΧ ὈΐΓΔΟῸΘ ΨΕΓῸ [ογιρίιγα ΤΟΙ] δἕα νοῦ δΠοἰζαν, Γαγόκοζεῖοι ἴοι]. ἢς 
ει ἃ ϑέγαθοπα. Τ]οάογο, 4 Ῥ]ιΐαγομο πουιπαηταγ: ὃς ααϊά 
ῬΓΟΟΙν τς 8 πὴ Γ' ἴῃ ΠῚ πηαΐαγε ἢ θῈ (σαμπάαγιάαγιπὶ Πέμ ναγία 
πηΐ διζτογι πη [δηξθητς : ϑίγαθο ΘΠ ἹΠΈοΥ Ἡγαγοΐη ὅς Ηγρα- 
Ὠἴπλ ἥηνος. ἐπρεγίογε ραγίε Οδίμδραπι ἃ υϊδυίάαπι Ιοσατὶ αὐν- 
ταδί, {10 πᾶς νεῖοὸ (σαπήσγιἠας (Ἰφέιηξ ἢ δοάθμη δξίαμη ἢΐῃ Δυγίδηις 
εοἰάειη Ιοσλξ : ὃς Πὶ φαϊάοθιη σαπΊ ὈΙΟΩΥ Πὸ ῥγογίις φοιμδπειηπέ, 4ὰϊ 
ὉΠΓᾺ ῬΘΌΟΟΙΑΙτ45 ὅς ΤΑχΙο5 δά Ογέμπη δουαπη {δάε5 {ἰαίαϊέ, ΡΙΌΡΕ 
Ἠνραηϊπὶ Ππνίπι. Ὀιοάογιιβ νετὸ ὃς ΒΡ] πῆι δά (σαηρεπὴ σα,ακ- 
γα: ἰοσληΐ ; 4111 ξηΘ δὰ ἴῃ γὰ εγγα ἴδ νἱἀθπέιγ, ΕΥΓΟΓ (8 Δηΐὰ πο 
Ἥλίαλ ( 6Χ δα Πὶ (ξρίθηξῖα, Ῥ]Ίη. ἐχεγς. ρ. 993.) φυοά (Θαπάλνι 
(αογιπη τερῖο υἱέγα Ηγαγοίίη Πέα, Ῥόγο οὐπέατη, τοῖα ϑίγαθοηῃα, 
τ Ραϊέα ππξ, σοπίοθγιπο Ρουΐ {Ππ||5 αἱ ἰηΐεν Ἡγάαᾳίρεη ὃς ἀςεῖ- 
ΠΕΠ γΕβηλν ΙΓ, ὥς ΔΌ ΑἸεχηάγο ρυᾶ]ο νἹόξας ἃς σαρίι5 ΠΗ) ὑ]6- 
ΤΩΙ ἔπε ε Ἔχ [Π64185 ρθη θι15 Δ ΑΙδχαμάνγο ἀενι Ἐς; Ἰάθο Ἰυχίᾳ Ηγ- 
ῬΑΠΙΠ1, 611 ἸΠΠΘΓΙ ΠῚ. ΑἸΘΧΆ ΠΤ πιεΐα [π]ξ, Ρί δι ας θὸ5 σοηβεῖει- 
ἈΠΕ, ὨΟΩΠΏΠΙ νΕΓῸ ἠπχέα (ληροπι, φυοά εοπίαψιιε. ΑἸΘΧΑ τ ΠῚ 
ῬΙοσε 116 ΔΠ0Ὲ] ργοστἀεριηξ, ὃς Ἰηΐον οδοΐετος Ογδίογαβ ἴῃ Ἐρηπῖο- 
ἰλ δ Πγαίγε ΠῚ (Ογτρία, αιάπη πμθΠΔλοΠ ἀρροϊε ϑέγαδο - (δα ἰά (εχυ!- 
τὰν Απέζον Ῥευρί!, ΑἸοχαηάγηηγ ἰγαάθῃς ἄχει “Ὁ Ταάγς δι ϑᾶν. 
(μπὴ νεγο «ὦ (σληρέμη ποηημ}}} Οἀρεάγία ας ἰοςεηΐξ, τι ποαο ἐἱ- 
ἐξμπι (Ππος μου: »ια)γι σομέέρα, μος εἰξ, ὉΠ ΠΑΠῚ δα ΟτιοηΐεπΊ, 
ΛΌΘΩΕ ῬΠΉ]α5 ΠΡ. 6. (ἀρ. 19.) ἱπάε φιοίααπι ἴῃ Οαη Αγ] ας ὨοϊΠοΠ ἸΠΠξαΠ 6 γοΡΙΠηΊΠο εἰς (πα ἃ σφησο νοσς ἀοάιόξα :) ἢς επίπη 
(ὭΡΕΠΙς ὅς 501 1Π}15 ἐο5 ρρο!ληΐ, ΠΕ ἃς Ῥέοϊδηγδι5, Γδίίηος, τί σι Ἔξῃγ, ΡΓῸ πιογα το (δσαμπέῃς, Ηΐς φιάήεηχ Οφηραγζεας ἸσΣΐα 
Οαρρτς ΟἰϊΊ4 Ἰοσϑξ, δος γθγο δῷ ἢἰβ Ομημαγας ἢαδεΐ Ἰηΐον ϑιιδίξ 
ὃς Τπάππη ἤπνίος. Θρα ἰς Ιοσις δοοιγαξθ οαπὶ ΠΗ ποα σοηνεηϊέ 
{πὸ σαηααγζάθηι [ει ἀρ αγίάάγηρι γερὶοποιῃ ( 4Ὡ σεγῖε πάθη 
φυγὴ σαηάαγις Ὠϊΐσο) 20 4115 {τατιιιηίαγ ἃς πτογίζο Φυδιξασὶ Ρο- ἴοῦ. 4Πη Οφησαγζα ΑἸ αι! ξεως ἃ Οδράαγης ἴθι Θαμααγτάῃ ἀἰ- 
νοΡβ, σμμηῚ (ὐαηααγζάας Ὁϊοάονις ἃς ῬΠΠίτ5, { 4 Πδγην]5 ΡΕΣ εἰτο- 
ΤΕΠῚ} ὉΡῚ 41}: Οσηραγίάᾳ;, Ἰοοληΐ γ, ΟὐηΡΣ ΔΟΓΟΪΔ5 ξῸ5 ἐποϊδηΐεδ, 

(οη- 
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᾿ Ὀρηίαιίας [ας ἀδ τε ϑαϊπηαῆιις ἰοοο οἰξδίο. (Ὁ ποά νεῖο ἠε (δῃ- 
ἤ ἀλγιάϊς ἢἰς τοξεγέ ὈΙΟΩΥ (1115, 608 01]. ΒΑΟΟΙΙ σοπηιέες5 δΠΠῈ, ἤος ἐς 
' Οχγάταοῖς ρει! δογὶ ὑγοίτε ϑίγαδο ; ̓Οξυδραΐχρμ, ἕς Τῷ Διογύσε συ Ε 
μᾶς ἔφαμδυ μεμυθδῶσς, Οχγάγασα, 7μο5 Βαροβὲ φορηάέος 676 [α- 
δμία(ὁ ἐγαά; ἀταχιηῖμο : Ἰάθπη. ΘΕ ΠΊ 1ρίδ ΟΠ 4115. ῬΙαΓΙΠγ5. ἀδ 
ΟΝ 515 (γδῆ! πιοπιογδηΐ. : : 
᾿ς ὅϑ; χρυσοῖο Μυέθλίω 1 Ῥτορε Οαΐμοατη [01]. γερίοπειη, ϑοριεῃῖς 
τὰ ϑΟΡΠΙ5 τορπαῃι, δὰ Ηγραηΐπλ ραιΐο ἔπργα (σδη δι 445 Πέλμη, 
ἐοίζο ϑίγαθοηθ, 41 ΟΠῚ 84] 6 πὴ ΠΟΡΙΟΙ ΠῚ 101 εῇοα! «βηγπηδῆξε, 
τοχ [δ] ππρὶς, χἡ χρυσέϊα, ἢ) χἡ ἀργυρέϊα ὁ πολὺ ἀποϑεν, πεὸ ἰορ- 

230 2η6 ἱμεθγυ κα ο σεν 5 ἀγγοπὲι Γοάϊης: 

ΤΠ Ψι τΙ45. Ὕπωνς Ζ φέρει } ΕἸανίαπ) μπης (4ποπη Ταρὶ ὃς Ῥα- 
(Ὧο!! τηΐταν σηαγιξεγηρι ἴαοῖς Ὀιοηγ ἤι15.} δίγαθο οπὶ δυόζοτε πο- 
ἤτο Ὕπανιν νοοαλί, Ηγραηὲὶ ϑουτῃοο σΟΡΠΟΠΊΠΕΠῚ ἔδοϊθηβ8, Αὐτῖδ- 
5 Ὕφασιν, Οὐτγίι5 ὅς ϑ0|1η|5 Ηραβη, Ῥιίοϊθηγαιις Β7ῥαιρ. 
Επππὶ ἐχρεάϊεομῖς ΑἸςχδηαγῚ τεγπηπαπι ἔοῖππέ, Οπγέι5, ῬΠΏΠΙς, 
ϑοϊίηιι5, ὅς 4111 ρίετίψιιε. Ηρα ποῦ] πἔριμς βωυΐμς, σρὶ 446 
ΧΑ, ἸΜ49711 2ΓΟΥ ΖΕΥΉΆ]αυΐξ, ἨΣ ΑΥ̓͂ 12. 61:5 Ὑβρᾷ βοέᾳ ῥγο- 
ῥαηε, ϑ0]1η. ο. 5.5. 455 φυάεμη εχ ῬΙ]Ιηῖο παθεέ, 1. 6. ς. 17. 

ες ᾧ Μέηγαρσί- 1 (Λυΐ5 (απάεπη ἤπινῖι5 Πἰ Μεσαγίμς Πῖς τὴς 
πείοϊῖγε ἐφίεογ, (οαπα πυΐφαδηη 4118], φιοά (οἴαπη, 6115 πγεηξῖο Π1) 
ὨΠΠ 15 Πέ χαεη Ζαεάλάγιιπι νοοδέ Ῥιοϊθπηδοιι5 : σιοά εχ ογύϊης 
ΡΙΟΒΔΌΙΙς εἰς, οππὶ 15 ἥπν5 Ηγρ4η2, χαεπὶ 116 Β δα νοοδέ, 
Ῥιορίησιμ5 Πέ, ἰοοο υἱξεγίογα δά Οτγίαμη Πέμ5, ὅς ἰαπάθηγ ομΠΊ ἐὸ 
ὈΠἤΠΕΠ5. 
Ν. 1147. δὴ Τα[γήτιδσω χόρίω  Οαηροιίσα γορσίο ἀϊοὶ ροίείξ 

Ἰοίιι5 Τη615 ἐγαζϊιι5 Ογεηΐα]15. ρεῦ φιθπὶ Οδησος ἱεγίαγ : ὅς οηΊ 
Ἡγρεηίς ὃς Μερατίας (ἢ 15 Ζεαάαάτῃς Πέ ) ΟἱΏ ΠῚ Ππέ δΠυινίογιηι 
1η [πάπη} τηΠπεπέϊπμα, εχῖριο ἱπέεγναιο ἃ (σληρσε ἀπ ταηΐεθ, Ποη 
ΔΟΓιγάππ εἴτεξ (σδηρείϊοδο ΓερΊΟη!5 ΠοπΊθη βουίααε εχίεηάογε, δε 
ΔΙ ᾿πππεγα νιἀδξιν ὈΙΟΙΥ 118, ἢο5 [01], ἥνίος. νεγίας (σδηρσεπ 
Ῥοί!ι5 φιαπὴ νεγίας [πάἀππ) τεηάεγε, ὃ. ἰοησο τη Μεγιάϊεπη ἀεϊδίος 
Ἰὴ Οοἰϊάο τεσίοηθ ({ὁ1]. Ἰαχέα Οοἰΐφοηηλ Ῥγοιηοηΐογιαπη, αοά ἴῃ 
οχίγεπηα [πάτο ρατίε εἰς δὰ Μεγ Ἰ6π1)} ἴῃ Οὐδαπιιπὴ [δ Ἐχοπογᾶγα. 
Ἂξ ἴος ἀε Ηγρδηὶ ἰδ! ππ|Ί, αοϊ 1 Ιμάυτη 1ηῆτϊξ ; 14 Ρ]η. "6. ς.2ο. 
Ἱμάμρι ρταεῖεν 1105 ἤαγίοβ, ἡφυλρανλίος ΑΜ οοβηθη ξὅ Ἡγραη γε- 
ἦρογθ αἰξβττοαΐ, οαἱ ὅς 411 (σεοργάρῃϊ (βταρσαηΐαγ : πεο αιμίαιατη 
ἴπ|5 εἰς ἤπντις ΗΥΡΔΩΙ νἹΟΙΠῈ5 41 1η Οοἰΐαοάηι ταριοποπι ἐδγίαγ. 

δεά ηἴΠ11} ταϊγαπη ἢ ὈΙΟηγ 15 Πς ἐγγανῖέ, οαπὶ Οὐγέ5. Ασεἤπεη, 
οἰϊεγίογεπι Ηγρδηὶ βανίππη, ἴῃ (σδήσεοῃι ἀεάδιοδέ, αξ ἴῃ γεγί, 1128. 
ποίλί 1. 
ΟΨ 148. φρο τέρματα Κωλί δι αἴης 1 Κωλίδι- ρτο Κωλι- 
ἀδι- Ρεῦ (γποορεη ἢϊο ΡΟηὶ ποΐαδξ Εἰ ϊΑῖΉ 5, αἴ Ἔγγδης ἱπίεγδα, 
ἠππη Κωλιώσε νῆσον, ἸφρῤΥγοῦαηθΏ ((1]. Ἰηΐε! ΠρΡῚ ραΐδέ ; ΟχίΓεΠΊΑ 
ἐπὶπι δὰ Μεγιάϊθπη 1ρί15 Πα 185. Ῥάγας, δὰ Οοἰΐασηηι ῬΓΟΠΊΟΠΓΟΥ ΙΙΠΊ, 
Ἰηξε!πστεας, ταδὶ Αἰὐμτγαίειη εἴς [πά125. τεγπηΠιπὶ 1115 γοιθῖ5 πρὸς 
γύτον ωϑοὰ τέρμωτω, Ἰηπυϊζας, Ἐλάοῃγ αὐϊάοιη νἱάοέαν οΠξ 1πατας 

ζ ΠΥ ΠΝ τ τέριο 

“81 
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τερίο ου)ι5 ἱποοίας Κωνιακὸς Οορμέαοος ΘΕΓΑ 00 ρρεϊδέ, (σοτγαρίε,, 
(οτίαδ ρτο Κωλιωκὸς ) ἡιιΑΊν15 116 ὨΙΠΉ ΠῚ 1η ΟΥ̓ .ΠῚ ἐ05 ΔπΊο- 

νεαί, ἡυδῇ εχέγεπιαπι [Π6125 ΡΟρυΪαπι ἕαπη δὰ Οτγίμαι 4πλπὶ Μ6-ς 

τἱ θη, σα ἑαπέππιὶ ὦ ΜΕΡΙΔΙΟ ΠῚ ὉΠΠΕΙΠῚΙ Γαδιηξ, αὐ Οοἰϊαοῖις 

Ῥτοπιοηίογι πη ΤΑργΟΡΔη85 1η[]25 φἀνεγίαΠη, γ. 591. απο α 8 Βίο- ; 
ὩΥἤα5 ῃΐς ἀοίον! διέ, Αορνιν ρρε ]δη5, 

Ψ. 1151. ὠπιχλείεσιν ἼΑοργιν 1 Νείοίο 4ὰο ἁαέξοτε ἐγείας Ὀ1σ-ς 
ὩΝ Πα Οοἰασαπι ργοητοηίογιπι Οὐεδη0 1ΠΊ]ΠΘΠ5 Αορνιν οορηοτ 

νηϊηδεῖ αϑῆγπλεί. Οεἰεθγῖς φαϊάθμι εἰς ἀρὰ δπόζογεβ δος φαΐ Αἴ6-ῦς 
χΑΠατΙ το8 ρείταβ ἐογῖρεῖ5 πηαηήδαγιηξ ἸΑοργΘ- φεΐτα (ρεῦ καδονος 

Ιογ ἢς νοοδέδ δἰεἰ ἀ!η15 οδαΐα, δὰ ὡ ργῖν. ἕχζ ὄργίς αΌῖ, δο ἢ οοίμτο 

ογέδης φηοχιο ἡπυῖα οἱ δεγεζηυ, οἱ ἀς Μαρεάοηια πποπέρθι5 Γι, ΕἸο- ; 
τα 1.2.) φυδίη Ὁ Ηξεγουϊς ἔταἴγα οδίεαμη ἐεσιηΐ, ΔὉ ΑἸεχαπάγο ; 
νετο Ἔχραρπαίαμη : νἱάς Οαγέαπη 1. 8. ὃς Αὐγίαπαπῃ 1. 4. ϑεὰ ρετὶ 
{τα {Π4|Ἰοησε ἃ (ο!ίδοο ργοπηοπίοσιο ἀπΠπία, δὰ Τπάππὶ ίς. Πανίαιη,, 
{πα Αἰεχαηάοι [πάϊδην ἱπρτγοῆϊι ταν ἔδοῖῖ. Ἀφάΐσος εγτις (ἱπααῖε, 
Ουτέίας}) Γηάρμς ἀριμῖς [ιδὲξ: ὃς Ῥτορε τρίοβ {π6| [οηΐεβ εἰπῇ {ἴ4- 
ταῖς ϑίταῦ. 1.15. ᾿Αορνόν τινα πέτραν, ἧς ποὸς ῥίζας δ᾽ Ἰνδὸς ὑποῤῥέξς 
“λύσιον δ᾽ πηγῶν. Ὀϊοηγἤιι5 ἰριταν ποηηθη ΠΟ, αυλπαμπαπη ΔῸ. 
“Ἄογμο ροίγα, νἷξ νἱἀεέαν, ἀεἤιπιρίσηι, ἰοῦ ἰοηρα ἀπο ἱπηρο-, 
εἰς. ΑΙπ5 χιίάθῃγ ἰθοὶς “«4ογηξ ποίηθη ἱπηροπιξαῦ 9 τὲ οἰ ἀλπη 

Ἐριεῖ Ἰοοο, ἃ ἐείτο ὅς ρεϊπἤεπίε γαρογε, τέ ἀνεβ Θ1ΠΊ ἹπΊραπε ἐγᾶηίς-. 
νοΐατα ποη ροῆξ Ἵγεάδογείξαῦ : πηάε ὃς “Ὁ ογη:7)) ΟΑΓρᾶΠι2 ἰΔσαπη, 
ἀϊόζαπη νοϊαηξ, φιῃ ΓΑορνον, ( ΖΕ ΟΙοο ἀϊρσαπηπτα, απο ναϊεξ Ὁ, 
νοολ θι5 ἱπίεγροίέο, αξ τη ὡὸν οὐ, δὶς οὐδ, ὃς ΠΩ ΠΠδ115} ἄς, 
απο ΨΊΡΡΊ 5 ΖΕ πειά. 6. ὶ 

Ομ (ρογ Ραμα πἰἰ βοξοΥΔΉΣ ΤΡΊΡΗΉΘ οί 4γ16ς 
ὙΔΉ ΕΥ̓ Ἴξογ Ρ6Ώη1ς, ἐκ ϊς {6{6 βαίζεμις φεγῖς 
Ἐαποῖδμς ἐβηάοης βιῥογα σα σοηυοχα βογοῦαε 3 
Ὧδε ἰοομηλ ΟΥ411 λα ΥΩ: ἩΟΥΔ1716 “ΟΥ̓ΠΟΉ. ΟἿ 

Ψ. 1155. Ἔς; δὲ τις ϑηητὸς 1 ΒΑΓΟὮΙ ἴλογα, 4885 ἰαρίας ἀείοια, 
δι: ΤΙοηΥ ἤϊι5, Ἰαπλ ἀηΐα Ἔχροβέα {πηΐ- Βαςσοίαβ (δ. 481 (ΔΉ ΟΠ, 
δε! φέον ᾿ἰς ἀοίου: ίταιν οὐ ῬΘΠῚ ἐογγαΓ ΠῚ ρογαργδηβ, δ ὀχίγοπιο Οὐῇπι 
δηΐβ, ὉΔῚ Ἐπιοά! πιοηΐεβ ὃς οι Οὐσεδηις, ν. 1162. ἴῃ Οσοϊάθη- 
(ετη; δι Τμεῦα, ν᾿ 1165. ϑοϊεμη Πρηϊβοδέ ουτίαπι ἱπππὶ αὉ Οἵα 
τα τη Οὐραίαπι ρεγασεηΐεπη : ὃς νεϊατ! Μοπφάμππι πεῦτι 465 πΊΔο- 
15 τίου πόζα φοσίαι {{6|{1|5 γαριεραξαπγ, ὅς οησαὶα Ζοάϊδουπα, 
τοργδίδηξαγαηξ, τὑξ ργίαβ ἐχροπίαπι : [ἃ ποηηπε ΝΠ. ὉἹα. 
πύατη Βαςοἤτι5 σα ας ἀϊοίειιν, Π1ΠΠ αἰ ἀ φιλὶ Ζοάϊασιη ἸΉΈΕ Ππ. 
σί, ἴῃ ιο 80] οαγίαπη {πππῈ ρειαρίε, χαίχας 1πάϊα» ἱπηροπάθ 
ῬΡανές εἰ 48 σὰ Ττορίσιπη Ολποιῖ δοσϑάϊε, τη] φυϊάεπι ΡγΟ ΟΝ 
νἸἀεέιιν. [πᾶος νεγὸ ἀθθε! δῇξ ἀϊοίειις, ααΐα οὐπὶ αὐ ΤΤΟΡΙΟΙΠΙ 
Οληςγὶ δοσεῆδεϊε ( Θογαπ νεγεῖοὶ απο ἱπιρεπάδηϑ 6Ὁ] οἰγοα (ΘΔΠΡΊ5, 
οἶα ἀδριπέ, αδὴ᾽ ΝΥ Πρατη νίαπι {ταΐαϊε ὈΊΟΩΥ Ππ15.) ἱπηπηοάϊοο σᾶς, 
ἴογε δὸβ ἕοσγεῖ. ἘδΌυ 5 αι!άεπη ἀεοαπέλίαβ 46 ΒΑΘΟΝΙ τε Ὲ}5 δε 15 
Βάδηη ποη τηθγοῦὶ οἰζοπάϊε Ἐταίοῆοηες ἀραιὰ ϑιγαῦ, 1.15. Μ6ΦΉΘ, 
εἰ μι ηάηαηι Βαρομηι [οίϊφέογ οι ὁ καε Σ|[8,. 4’ ΣΎ ΜΝ 

ἰ ἡη4π|5 

ΓΝ 

4 
νιν 

Ἵ ὲ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙΓ 5. 
μη Π1, οοηίες Αὐγίαηιβ, αὉ ΕἸ ΔΙΗΙΟ ἢϊς οἰξαξη5 : ᾧ ῥᾷον αἱρεῖν 
κε ὅτε τὸν Θηζαχον δ' τὴς Ξεμέλης τῆς Κάφιμε, Ἐτε ὃν οἱ ̓ ΑΞϑίω- 
εἷοι ἐν τῶς τελεταῖς Διὸς χὺὴ Κόρης σοσε σέξεσι, ὁ Κα ὅσ᾽ ἄλλον 
ἤσαμδ Διόνυσον εἰφρηΐα ὅπλα, ἐνδεθνκότα. 1101 ποίαπαμ1, ᾿η ΑἰΠε- 
πἰδηππη τηγίϊεγ5 ΒάσορηΉΣ Ἰον 15 ὃς Ῥγοίεγριπας Π]ΠῚ ΠῚ ΠΑΌΕΙῚ ς 
ηποά 801 σοηνοηϊξ, 46 ΠΊ Ποη τηοῦο. Ἅμρίέου, {ἀρεγα {(ς1]. σαΕἸ 
ΡΆΓ5, γΕΓΠΠῚ εἴα Ργοίουρέη 4, Ἰηΐογα [{1]. ρᾷγβ {Ὁ Πουζοηΐε ποῆτο 
ἀερτοῆα, ΠΡῚ νεπάϊοαξ,, οαπὶ Ῥεῖ νῖθεβ ἴῃ αἴτοαὰς ΠΕΠΜ ΡΠ ϑογῖο 
ϑραΐ. 
ὁ ϑββάτω φἡρᾷ Τάγγίω 1 Νόοη ἱπηπιονίτο μος ἘρίτΠεῖο σδηρθπ 

ΟΓΙΠΑζ, 15 ΟΠΙΠῚ ΠΟ ΠΊΟΟΘΟ Ιηΐογ Ἰπάϊσοβ, νΟΓΠΠῚ Π’ο ΟΓΏΠ65 ΟΥΟΙ5 
τοΐιι5 Ππινίος, πιαχίπηαβ ἃ φαϊδυίάλπι ρεγῃιθεῖαγ, τεῖϊε ϑέγαδοημς 
πῦ. 15. 

Ψ. Τ154. ὅτ᾽ ἠλλάοσον]ο ἐξ « ὁραὶ 
Λίωάων νεζεῖδες ξς ἀσπίδας 1 ἘΔΌΘΪΔΠ. Ππάπο πο 4181 τερευῖο, 

[εὰ νατῖαβ Μεϊαπιογρθοίοβ, {1145 115 δοοι πὸ ἐΔθυΪ]Δηΐαν πὶ Βαο- 
ἙσΠοοϑ τἰζῃ5 σοπϊεπηηεγα Δα], Ιεσεγα Πἰσεξ φρο Ον!ὰ. 1]. 3, ὅς 4. 1η- 
ἴεν οσΐεγα γεῖο Μιποιάππη ΒΑσοθιπΠ ἐρεγπεπί ΠῚ (6145 τη μοάογαβ 
ὃς νἱἴ5 ρᾳϊγηϊἕεβ (πξ ἢὶς ὃ σοηνογίο Πθ γι 465 ὅς τῃγτίος Βαςοδηί1- 
ΠῚ ἸΏ ΦΥΓΉ, ὃς οἰπρτιία 0 ΡΙΘΧΟΚ ν1Γ15 σαργΈοΙος ἴῃ {ἐγρεπίεβ) οοπ- 
γεγίαβ πε φρυὰ Ον!α. 1. 4. πατγαΐαγ : | 

ΟὨΕΥΘ ὉΖΥΡ(ΟοΥ6 ἐδ ί,2, 
Ἰπφηθ βοάργ Κδοῖθρε ρβομάθρης ἔγοράρζογ6 Ὁ} 1: 
Ραγς αὖὶξ τη υἱέος, 5 74 γηοάο β|4 Κμογηϑις 
Ραίρηιεθ γημεαημγ, εἶ {ἐ4γρηῖηε ραρηβίηης δχῖξ. 

Οὐ νοΓῸ ΠΙΠΠΌΪΟΓΙ ΠῚ ΡῈ ]165, πεῦγιε5 ἀϊόξαο, δς οἴησιϊα, ὃζ {Πγγῇ 
1ῃ. ΒΑΟΟΐΙ ἴλογ 8 σείξαγτοηξαγ, πηοάο ἴῃ νεγί. 1152. ὃς. 4110] ταΐῖο 
τεσέϊία. 

Ὗ. 1157. ἕλικές Φ πυλυγάμηῆης ἐλίνοιο] ἽἝλικες αὖ εἱλίοσω ἴδια 
ἑλίοσω; Ζηυοίνο γε} βέξέο ἀεξαυοιίιν ; ὃς ἕλικες ἐλίνοιο οαρῤγεοίο: 
Οἱτῖς, ΔῸΪ ὉἹΙΙς βαίρηγος ρίοχος Ὦϊς Πρηϊποληῖ, 41141ε5 ἕδπι (ἢγτγ- 
ἢ Ἰῃνο νεγε 4 14ΠῈ ΟΔΡΙΓ 1η τηοάπΠ ΟΟΓΟΏδΣ ΠΠΡΟΠΕΓῈ ἴῃ ΒΑΘΟΝΙ 
{λοτῖς (οἹεθδηξ. Ἕλενον αιμάδηγ οἦξογι Ἐπίξαίῃ. ἢϊς ᾿ἱπτεγργεΐδταγ, 
ὃς οἷν 1115 ἢς ὈΠιΓρΑΓΙ δβαγπηδέ : ἜλνΘ' ἡ ἄμπελθ'. κῶ ΚΣ ὸ 
ποι ἄγλοις. Οοηῆγηιαῖ μος ΝΙΟΑΠαγΙ ϑοποϊμαῖτοβ ; ΟΠΠῚ δηΪΠῈΊ ἀρυ 
ἸΝΙοαπύγαπΊ Πα ροατΓ νοχ ἔλινΘον ὧν ψιϑίης ξλίνοιο, 64 νεῦθᾳ ἢς 
Ἔχροηϊέ ϑομπο!αίϊεβ, ὧν Τῷ χλάδιε τὴς ἀμπέλι, ὁ βαίρηϊεθ ΟἹ ῖς. 
Ἡᾶς ἴῃ ποπογεῖη ΒΔΟΟΠΙ, αἰ νΊηι δαζζογιβ, σοιαία, φαοά 80] οσα- 
Ἰογὲ πο πνας πηαΐαγεῖ, πξ 4181 ἀϊόξαπη. 

ΝΥ. 1158. ὠπμμ ἕορτίω 1 ̓Απιτηζ Ροῖῖι5 Ιερσεπάιτη νἱάἀεξιν, 
αποί 1πΐεν' ναγ85 ἰες τοπεβτεροία!ς στη. δέθρηδην8 ; ΔΠΟσαὶ 5γζο- 
ἰδ δῖο εγῖξ (φυδ πε’ οῖο 8η (οἰ εγαηάα Πξ ) σγμοὴ ΘΠΪΠῚ ὅς τμάίω ΟὈΠῚ 
φΟΙΏΡΟΙ 15 ἀρᾷ Ἡομπηεγιπη ὃς 4105 Ῥοεΐαβ μεγροίθο ρτοάμοὶ (ο- 
Ἰεηῖ, ὃς τηΐεν οκίεγὰ ἀπρώω, οἴ Ηοπη. 1]. ἐ. 

Οὕγεχῳ τὸν Χρύσίω ἡπρμησ᾽ ἀρηγῆξᾳ 
᾿Ασρείεης. 

ἃ 

δὶ. Ὗ.1150. 

28} 
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ΜΝ. Ε159. Τἔγεχῳ Νυωτάίω 1 Οὐδηημδπη ῥρεῦ Νγῇ, φαη2 οἱάγα 

Ζοβίαευδὴ απ 6115 ραγίεπη [πα 188 ̓πηρεπαἀδηΐεπη, την Πεἴσα Πρηϊβοα-. 
τί, ΠΕῈΡεν ΒδοοΠμΠῚ 5 ΪςΠ), πιοάο ποξδέμι Πέ ; οαπη ἑαπΊεη ἐρίιπη 
ποπΊεθη θυ !οιπι ἃ ΝΝγ(4 ει ΝΎ 7 ἀεάιίξυα πε, ἃ 44 ἃς Βμο- 
οἴππι Διόγυσον ἀϊέξαπη νοϊπηξ, αυοά ατθεμη αυδηάδηγ ΠΟΠΊΪΠΘ. 
ἸΥγ(απη ΒδΟΩΩΙ πδία!επι ἰσσαπὶ [α1Π Πηραηέ ( πηάς 15 Παγεπαῖ ἀο-᾿ 
γχήγιης Νγ{4 νοσδίαῦ ς ἤο 1 σΆΠῈ15, 

Βαροῤηρηζιθ χυθγέεγο ΝΥ (4 ) 
νι πΠῈ Εἰς ΤΠ] 46 ΝΝυ(α Ἰρίᾳ ποῃπα]α σοπηπηοπέατι. Ἐδπ ἴῃ Οὐῖς- 
εηίς ογηπεβ ξαζαππέ, αι4 ᾿ηΠἀς 501 ογίξαγ : ΔΠΠ1 χιυάεπι ἴπ Ατας 
δ14 ατι55 ΟἰΙεηΐ4115 εἰς τερίο γείρεζξι (συβοῖα;, 

Επγῆς σα ΑἸΆΥΟΥΔ,2 Ναδαιῤααζηο γεΈρΉα γεοο[ῇξ, 
Ον!ά. Μεί, 1. 1. 411 1ὴ 1ηϊα. ὉΪ ΕΠ ΠΊα δά ΟΥδηΐθτη τοσίοηα, υἴ [αρτα 
ποίδίιῃη : ὃζ εχ ἢ15 αυ!άοπι ΡΙογίχυιε χα ΑἸε χαμαὶ τες σϑίζας παῦ- 
ταηΐ, τῇ Αὐγιδηι5 ὃς Οπγέι5, Νγίδηγ ἴῃ οἰτεγίογ [πα ϊσ Ῥᾶγίε Ργορα 
Ῥαγοραπηιπ τηοπέεπι {ξδέμσηξ, Ὡδὶ ὃς Μηρθν πηοπέοπι ἥπραπηῖ; 
ΕΓ ὅς Οδποαίαμη, ὅς ΡΙαγίπηα Ιοοα ἔὩθ0]15 οοἰεθγδέα, ἴῃ δα Ἰοοᾶ ἕγα- 
ἢππέ αἰ186 ΑὉ ΑἸοχαηάγο ὃς Μδοβάοηίριις ρογασταῖα, υξ τθόξε ποίδε. 
Ἐναίο [Πεπεβ8 ἀρυά δέγαδοπειη. Ιοηυ ἤτς γεγο ἴῃ δἜχίγεπηα [π6ἴ5 
Ῥαγίε δα ΟὐἹεηΐεπΠΊ, Ππχία (σάησεπη Πανίαπε (Ομ νἱοἰπιπ ΟΟΕΔΠΠΠῚ 
ἘσαΠΊ, ΟΥΒΙ5 τευ ϊπιι, Ἔχ {ττηανιῈ ) Ννγίαρε (τδέμοτε νἱἀεέαν, ἢ 
ἸΝ)Π)4γ οἱ», αδηη 181 {πδέιτέ, ἢς ἀἰζξαπη σεηζιοειε ᾳυοὰ ἃ 
ἸΝ 74 ἀπιολξ. Νεο πια]ε ργοίείξο δὰ ἴπ τὲ ἢς Πδίπονε νἱἀδέμν, οαπα 
ΠΟΏΡΓΠαΠΩ ΠΕ, Ἐχίγεπγι δα Οτγέιῃη ἰοοαπι Βασοῤέ, μος εἰξ δοίὴς 
Πδίδ!επῚ ΙΟσιΠΊ Παθεγῖ, ὅς 6} 115 “ΕἸ πουῖ5 ἐδυπ πῇ ἀπ48 σαν ΠῚ διι- 
ἐριοδέστ, δι] ΘΏΓΓΙΟΙΠ ΘΟΪΑΓῚΒ ΠΊΘέδιτη ὈΓΙΠΊΔΠ, ἢ ἀἸαγημΠῚ 6} 5 πο - 
{ππ| τείριςῖαθ, Ἐξ ργοίβέζο ουπὶ νύεσει Ογαοα »ηοέαηι Πρηϊβοεῖ, 
(Νυΐασα, χαμη)ὴρ5 τέρμα, ϑα425 ) ἐ4 νόοσθ Π1Π1] ἀπ Πιδη γ26- 
ἐ 4022 ἴξιι ΤΕΓΠΊΙΠΙΙΠῚ ΟΕ 15 {Ο] Αγ ἀπε} ποίϑῃξ νἱ Ζοπέαν. Ὀϊο- 
ΠΥΠΟ οοηίεηίς Μεϊα, 1. 3. ς. 7. ἴῃ ΟΥἰοπέδι! Γηθῖς Ραγίε ᾿πέοῦ σδη» 
ΒΕΠῚ δι ΟΟἸΙδοπΠ Ῥγομηοηζογίαπη ΝΝυῇος χαϊαεης:; Δ σαρσε ( ἴῃ" 
410} «ὦ (οἰτάᾳ ΝΠ: ἢς εἐπηθηάδε δαϊπηαῆῃ5, σπὶ 44 [οἰζάᾳ τῇ 
ΕὐἸΕ15 ρουρειδηη (οερέμηλ ἢς. Οοίϊεάϊς αυϊάεξηγ 2 γΟ"ἸΟΉ ΟΥ1, ει 
Τάς φησηἰ, Ἰάδγη Μεῖα 4|18ὲ] τπιοπϊηϊ. 

Ν. τόν. Ἤμωδῶν ὄρξων ξπεξήσα]ο] Εηιοάἠ γπομέθς ἴῃ ὉΠΕΪπΊα 
ΤηαταΣ ραγῖα νοῦ Οσεαπππιὶ ΟΠ δηΐδΙ θη), αἰέγα Ῥαγορδιημπὶ ὃς 
[πη ΠῚ, Αἷ0 ἈΠΕΠ 15 Ππηπηο οοπίδηζι {ξαειππέαν : ΒΟς αἰσεπάεγε 
αἰείξιιν Βασοίιιβ, ἢος εἰἘ 50], οἰπὶ ἴῃ Ττορῖοο αἰζινο σου εξαέι5 
115 Προηήεί 80]. Δ ῥγοχῖπη6 β]εΠῚ δοσραϊε. Σ 

Ν. τ163. Ἤώοιο μέγῳ ῥή(Θ- ᾿Ωχεανοῖο)] Ὅς Εοο δια Ομεπία!ῖ 
Οσεάηο Ἰάτὴ (ατ ἀϊέξιιηη. Εἰπ| φαΐοπη γθέεγοβ ρ αγίπη! ποπηδηξ 
ΠΟ ἔλπ1 (εγία 1] οορηϊξίοης ((ἀ]έεπὶ ψαιοαά πηαχίπηαπι εἰα5 ἢ 
ῬαΤίε μη } (π8πῈ οοη]εύξιιγα απ }1ν ρα ἐρυγαπι Οὐδαπο ππάϊααα-, 
ΠἨ6 ΔΉ ΒΙΓΙ σδηίογεηέ; ἃ ῬέρΙθῃιαο γεῖο Ριουίας τγεϊσεΐαγ, ὅς. Οὐ ξηί4]15 τοῦνὰς ἕπης ΘΟβηΪ τᾶς Ρᾶγ5 ἕοῦγᾷ ἱποορηϊία δ δὸ ἐδιπαΐσ, 
Ὠλίῃν, 

Υ. τχός 



ΟΟΜΜΕΝΤΊΑΒΙΓΙ 5. 
ν- τιό4. Ἔνϑα δύο «ήλω δ οοἰαπΊηΐ5 Πῖ5. δὶ φόξηγη ἴῃ ν. όγ4. !5 ΟΥοΠτ15 50115 πγεΐδισι, ὥς ἀϊαγηὶ τοις ῬΓΙΠΟΙΡΙΏ ΠῚ, αο 

Οἱδ5 ἐεγτη πα πΊ ΟΥΙεηζΑ ΕΠ, - τιξ οοϊπγηηΐ5 ἩΈΓΟΙΪΙ5 (4Ὁ}] δξϊλπη 90] 
ε[ξ ) ΟὐςοἸαεηζαίεπι, Ῥοεέϊοο ποτα ἀδξῆρηαγε νἱἀεπέαν ΔΗΣΠΕ!. [ὲὰ 
(εἰταίαν Οληποάογιι5 ἴῃ Οἴτοο; γηθξας ξοηηηας, 7445 σα Ζη Αγ 
δοίΖς σηαάγηρα οοἰθγος ῥογυαραρεηγ, ΟΥ̓ΘΉἐῖς 85 Οοοϊάρηξὲς ξογ- 
γ17105 ἐἰε[ρηάγε. (γαοά Τσοηῃβγπηαΐ εἰϊδηχ γείῃς ἘΡΙργαγηγηᾷ ἠδ 
ΟΙΓΟΟ, 

ΝΑΡΙΖΗΕ 4χ6: σορηΐη ΟΥ̓ ἐΠ7)) οὗ ἐμνημ6 ἡοέφηξ. 
Ἐδι ἀχήμρι ΠομηΐηῈ γηθρα σορηΐμα ποίδηταν, ΕἸΔΓΙΠῚ Δἰἕθα 1η 
ῬΩΙΠΟΙΡΙΟ ΟἸΓΓΙΟΙ] ΡΓΟρα σαγόετεβ, αἰξογα ἴῃ ἄπε ἐοηζιτηΐα, ΨΙάα 
ϑαἰπηδί. Ρ]Ιη. ἐχογ. Ὁ. 9ο 7. 

Ν. τόσ. μῷῷ χεύμοα κατέλυϑεν ᾿Ισμίωοϊο ] ΑΔ Πανίμμη Π{π|6- 
ὩᾺΠη, Ποο εἰξ δὰ ἼΏεθα5 Βοσοῖία ὩγθεπῚ “ιδπ ΠΠ͵θητς Παν ας 41- 
Τπϊξ, σαδπγ ΒΑΟΟΙΙ ραίγίδι (του! ρΙογίσιια ΡΓϑαϊσδηξ ( φαλτην 5 
ΠῚ ΝΥ (8Π1 6}115 ραίγίδπι {Πδέπμαηξ ) οὐ γι] οποπὴ ἔρια τεάάϊέα, αιυοά [(1]. γδοὶ οἼ1ι5 οὐ] εππη ἃ ὙΠΕΡ Δηΐ8 ργίπγιπι δἀοξει πηθηης, 
(πὶ νέγο σγαοία ἴοηρε ἴπη Οὐςοϊἀοηΐεπι αὖ Τ Δἴ ἀϊΠπεα ΠΕ, ἀπιν- 
Π15 [0]15 τηοΐῃ!5 ΔὉ Οὐέι δὰ Οὐςοαίιπι Πίς ἱπημὶ νἱἀεξων. 

Ν. ττ66. ὑπέρτογοι 1 ῥγαοίρηῖ, ὑσέρτα]δ διμϊπὶ δ ]ααηάο 
νΑΪες ῥοΥ 1 ]Π}ρηπη5, ῸΣ ὑπέρτερ  ῥοΐίογ, ῥγ φηεῖον 5 ὑπέρτερον, 
χρέῆον» δΪ445: [8 εηϊΠῈ ργδθοίριια ἐπαυγδῆδ, Πηρι]α γεγο ΠΕαι4- 
αΔΠ| ἘΠΌΠΊΕΓΑΓΕ Ροξιδ, ἢϊς, τ νοῦ 61:2. ὃς 4118] ραῆπτη, 1η- 
αἀϊοφέ ΑἸὐόζον, σα} ΡΙαγΙ πιὰ πιογίδ! 65 ἰλίθαπέ, Ιἄδοσιια δῷ 115 Ἔἐπαῦ- 
ΤΑΓΙ Ποη Ροΐπηΐ. 
Υ. ττόρφ. μᾶνοι 5. ϑτοὶ 1 ποπιε ἤαο ἐς ἀξογιπηι οπηήϊροξεηξία 
ὃ ογηηϊοἸθητα, αὖ φαΐ Πηρια σορηϊία Παθθδηΐ, 412 ΠΟΙΊ1Π68 [4- 
τεηξ τ εα ἀείογθεγε πο ναϊοδηΐ, νίδιηι Ἰρῇ ργωίξγαϊε, ὃς δηΐβπι 
Ῥγαθες ἀε ἰδριεπέϊια ἀϊνίπα 1π πηαπάο σοηδεπάο, γε 1170. ὃς 
ῬΓΟΥΙἀδηΕΙΔ ἴῃ τεῦιις ΠΕ ΠΊΔΠ15 ογϊπαπά!5 ὃς ἀΠρεπίηαϊς, γ.α 173- 
εἰερσαηίεγ, δζ ρίε ( ἢ ἄδο τηἰ μδοο ἐγ δυιαπέιν) ἀπ ΠΈγοπαὶ. 

ν. τι70. ϑεμείλιω τορνώσαντο 1 Μείλρῃοτῖοα νοχ ϑεμέλια [ι1-: 
“ἰ4»)6Ώ 4, ἃὉ ἀοαϊβοίογιιπη ηηάἀαπηθητς ἐγαπῆλία, δοάθπι δἰ πη 
(ξη[π| ἴπ ἰδογα Ῥαρίπα ἔξερε οσουγγιξ ; 1ὴ Ρ(Ιπηῖς ργαίδιειαι, δ 
 ριαα»ιθΉ ΟΥΝ71 ἐΕΥΥ ἃ ἀεο ροΠέίογιπι ποη {6πλεὶ τηθηξίο, ἂς ἢ 
πηπηπ5 ΠΕ ἑλπαπδτη ἀοπηα5 ΔΗαῦτε ἃ ἄθο δγοῃιἐθάζο οοπξεγιςῖδ. ἡ 

ΝΟ τι72. Αὐτοὶ δι ἔμσεσα, πείγ)α, 1 Ἰπηπετο νι ἀδέαν ἀειιπγ {{4- 
ΠῚ ογαΐης ΠηρΊ]Α5 ΠηΠΠ6Ι ράγίος. (ἐλίμ!δ : τὲ Πάει Πηρι]α {ξ4- 
5 ἐξ ρου! θι15 ΟΡ ΠῚ {{π|ΠῈ ρεγάσεγεηΐ, ὃς ἔπη ρα, 4Ε4ΠῚ ΓΕΙΙ- 
{1126 ΠΠΠΠΠ6Ὶ ραγίεβ, αἰνενία πηπηΐα, ΠῸΪ ἃ ἄεο δΠρπδία, δὰ μαπγα- 
Πᾶς νἱία οοιηπηοα ΟὈΙγεηΐ. 

Ν. 1175. Τῷ βὰ κχκἡ ἀλλοίίω ῥυσμᾷ φύσιν  Τ)6 νους ῥυσμὸς αἷ1- 
αυ!ὰ ἔπργα ἀϊέξιιπγ, τιῦ] ποίατηπη εἰξ νοσθηη ἐΔΠΊ ργοργία ΑΒ άεγῖ- 
τλγι πη ἀἰα!θέϊο οὗμα, πος εἰς, [ογηταηη Πρηϊβσατθ Ηΐς δυΐοηι ἰη- 
αἸσαΐαν νατῖαβ οἢς ογγῶ ἴῃ οοΐογε ὃς 4115 φιλεῖ] 5 ἀἰβεγεμέίασ, 
ἘΓ Πυηγδηξ. νἱΐδ τιῇις ροίζα!αξ, φιοῦ ν δῖα γεθις δὰ Βηταπος α [15 
ὨΘΟΘΙΪΆΓΙΙ5 ογολη 15 ὃς αἰ Π 15 γαγῖῖς ἐέγγας 4αλΠλέε5 ὃς τδαγρεγας 

τηξηΐᾳ 

, ὃς 



2306 ΟΟΜΜΕΒΝΤΑΒΊΙΈΙ 5. 

πιεηΐα σοηνψεπιδηΐξ τ 4114 ἜΠ1ΠῚ 1 β΄εθα ΡΙηΡῚ]ν αἷτα Ιἢ ἔευΓὰ ΠΊΔΟΓΑ, 
ἃς ἀὐεποίᾳ : γαγίις Α[14 ἴῃ ἔευγα 4104 ὃς ἀγρι Π!]Δσθα, 4114 1ῃ τα ες 
ςοηΐε ὅς τυῦδτίοα ΠΠΊΠ, 4114 1π ρα }Π14 (πὲ ῬΙΠπίαπο γερο πέαγ ) 
Πιεΐτις. ργονεηϊαπί. Ηος ποίδί ΡΙ]Ϊ}ῺΩ115, 1. 17. ο. 4. 810 ΥἹΓΡΊΠα5᾽ 
αεοτρ. 1.1. , 

Ηἰς {ϑσοέθς, τ] θη τμηὲ Κοίζοῖμς σα, 
Αὐνδογοὶ βρεης «ἰδῆ, φέφηδ ἐμ μ 1 υἱγείομηξ 
ΟΥΑΊἌ1),4. 

Ἐέ ραυΐο ροίξ ργονιἀδ παέξατας ἣος ἐγίδα!ς, πο πομηίης Ὀεὶ σοη- 
ἀτίουῖς ργον:ἀεηξίαπα 1πέο Πρεέγε ἰἰσεξ : 

ΟΟΉ ΙΝ ῥάς ἰθρος Φεεγη 47:6 Κα άεΥ ΠΡΥΕΙ͂Σ 
ΤρβοίΗε ἩΔΕΗΥΑ͂ ἰοοξ, --------------- 

Υ. 1178. ᾿Αοσυείης ἐγθηι[κίη ὠνδεὶ μίλ]ς ἢ ̓Αασυρίη μέλτ» 
ὑῬτὸ γηῤγίσα διηοριος Ὠῖς ροηϊίαγ, 46. φαα ῬΙΙηῖ5, {. 35. Ο. 6. 
δήμοβί ἀθηὴὴ νοσδῃβ: ϑζμορίς ( Ἰπ481Ὁ} Ζηυθηε εἰ} βυληιηηι ΤΏ 
Ρορέο, 1μάδ Ἠοηιθη ἃ δίηορο εγύο, Μίλτον Ξενωπικίωδ νοσαί Ὀ1- 
οἰζογιάεβ, Μίλτον νεῦο Γαίπθ ἤοη 7227121|7) τε θηάμπι, (δὰ γι 
ὑγίσαρι, Ὁδηα πιοπθῖ θα! τηαῆι8 ῬΊη. ἐχέγο. ρασ. 267. φιοὰ Ηο- 
ΤΠΕΓῚ δοίαΐα (41 πανὲβ μιλτοπτρήες γΟρδΐ ) 722Ώ1Π7,,2 ΒΟΠΠΠΊ ΘΟ Ρ- 
τϊέππΊ εἰΐεέ, ἰοησε μοὶ τὰ Ηιραηΐα οἰγοα Μιηίσσι ΠππΊεη τερεῖ- 
τὰ, αΐ εχ ῬΙΙηΙΟ ὅς 41115 σοηΐξαί. ῬΊΏΠ ἀδαΐοπι Ἰοση1, 1. 33. (. 7. 
ἘδῚ ἀἐ τηϊηϊο ἀριέ, ( το πηαΐς ἀϊραπέζο ποππμ}}ῖ ᾿πάπιέει μέλτον 
ῬΙῸ 7222210 Τατπηξ, οη1 τηηΣεν τόνετα κψνάώξαρι ΟΥδοῖ5 γοσα- 
ταν) ἔς ἱπέευραησεηάιιπι σεηίεῖ : “ηξογίεξαξοηε οοίογ ἤμ{8 ἨΟΊΣ 
ὙΉΣΥΟΥ 9 74721 67117γ1 ΤΤΟ] αγη1ς ἐφ βου ης Ὑηϑυῖοά 12. βοθουθ᾽ οΥδες 
7:1 ηάτθι 644 οΟγ)16Ή 44, αἰτάς οἴγοα ῥηξξηγ ας ῥεσΉΣΘΏΣ ΑΖΗ ΥΎΑΥΗΣ : 
77,2 [ξ071 Ὁσοά»ιὲ ΟΥοῖ : ἩΗΉΪΗμη1 Ζη1ά4η1 οἱηηαθαγῖ. ΤῊ σοαϊοιθι15 
Ῥ]ευίψας ρεγρεγαηγ οἄιζαν, γη2 δῦ») Ὁοσάμε ΟΥ̓ΘοΣ ᾿ΉΣμη2, ΖΗ 4)» 
οἰπηάνανγ ; πράς δηΐα εὔγοῦὶ ἀλία. (γαοίβ νεῖο φημϑη 472, ΠΟΉ 
ΟἹΉ7)1 115. 7217211|2, οἱημαθαγ ἀϊοὶ αῇαττηδί, χαρά δΌ δηξ οσΊθιι5, 
ὨοΠάπΠΠΊ σορηϊίο πηῖο, ποπΊθη κυν δ αφε σιαμηαπῊ σα! άἄδμ ἐγ ]θι1-" 
εὐδίπι χαρά νυΐσο (ΤΉ ΗΣ: ὩὙΔΟΟΉΙς γοσδῖαγ, ΟἿ ΡΟΪΈΕΓΙ 77227)271772 
ὁμώνυμον Τξοογιης. ϑιπορίσδι. νΕΓῸ ΓΕ ΓΙΟ ΠῚ μίλτον ᾿Αοσυεάίω: 
ἢιϊς πομηηαί Ὀιοὴγ Πιι5, φαοά τρίς “0 )γγ1αηι, χαλτα νοοδξ, {1 6μ-ἰ 
ΟΟΙΥΥΖ 4771 4115 ἀρρε ἴλη ) ἡὦ δϑιηόρεη πἴχας τη Ῥαρῃίαρσοηϊα ΠίΔΠΊ 
δχίεησαζ, τι εχ νενί. 772. ὃς ἰδφαβητθαβ οοηίζαί. Ψοοίδιι5 δυΐοπη 
1115, ἄνϑοϊ μίλτε, Ἰηπυϊέαν ϑιπορίάθη βογτά, μος εἰξ νερεέϊ, οο- 
ἰογῖβ, ἱπηρεηῇι5 (οἱ. τα δοηΐεηγ (σαπὶ αἰδα {}ὲ γηδγά, αἰτα ῬΉΖΉΙς 
γηδρης, ῬΙΙηῖο είς )} αὖ ἱρίο ποίαν! ; πὲ Ῥ]ηΐπι5. οοίονοβ 1π Π10γ1- 
40: ὃς αμίδογος αἰ ΠἸησυέ, δτοηε ἀμεθητι οοίογος ἀμ οΥ ἀπὲ ΠοΥτάΣ, 
1,35. 6. ὅ. ἔΑνθ Θ᾽» (ο]. γα οῖς ὑτὸ μέξογο, υἕ Πογεάμηγι Γι ΔΈΙΠΐ5 ργος 
γι θγέθ, υὐαγραΐοῦ: τξ ἄνθ: πυρφύρας. Π05 ρεγρηγα, μος εἰς 
Ῥύγρανα Πογι ὃς πἰΐοπθ; ἤο ἄνθ(- πυρθς, ὅκος. Ψυΐσο βξαπι ἤσσ᾽ 
7“οερξα αἴξὶ (Οἰεξ ηϊέον 116 Ἰανοηι15, ὃς νεροίας σοον ὃς αἰρείξαϑ, 
461} Υ ΓΡΊΠ5 ἤς αἰειφροίζᾳ, Ζξη. 1. } 

- τ. χωμπθηζηο 1 ση 
ΟΡΗΥΡΙΥΘΗΉῚ τπστα 

5270. 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΊΙ 5. 
510} 146 Διαΐεμη 2} {Π1ὲ είεγος κα [ρἰομάογορη, ἰεῖϊς ῬΙΙηΐο Ιοςο 
εἰζαΐο. 
[Ψ. τι8ϑ1. Ὑμᾶς δ᾽ ἥπειροί 7 Ἐρηίοσί Ἰοτο ἡροίτορλε ῃϊς 
ἘΠΕ δαζζοῦ (4πᾶπὶ {(ὠαυθηη Ροεηιαιῖς Οαεαγορῥον εξ ποίας 
Ἐπ παίῃτι5.) αιιὰ σοπΕ ποτ θ5 ὅΚ ἸΠ{1]15, 4ο 411|5 γεθ}8 ἢ Ῥογίο.- 
δεῖ ἰἰλο Ὁ τρίο ἀείογιρε5, ἰδ πη Δηϊπηδίῖ5 ὃς Ἱπέε!!εόξιι ργαά!-- 
Εἰ5, νδ] Θά! ς σα) ΠΟἠ  εἰξ 114 ΟἸςεγοηῖβ Αροίϊγορῃς, Κγο: ΑἰϑαηΣ 
Ζμ)ΊΜ 1 αέφηθ ἰποῖ, ὅχο. 

Ν. 1185. ἄλλα μιο! ὕμνων 1 Ὕμν(Θ-, 10 ὕω, οοἰοῦγο, οἄη:ο, 
τηοῦο {γιόξε, ῥγὸ οαγῃγπε ἴῃ Ποπογεπη ἀεὶ σφοπηροῆίο, πἰηγραΐαν - 
πὸ ὅμν Θ᾽ εἰς Δία, εἰς ᾿Απόλλωνα» ἐγγηγμις τη: Ζουο,, ΤΉ 4Ρο,11-- 
2172. ὅζο. ΤΠ060 [Αἴξ ΡὑΓῸ οαγη 56 Ζημουῖς, τΐ οατὴ ῬΙπήλτγιιβ ὀδηνί κοι 
{ ὑμνγες γοσαξ, ὅζ πηρείαίο σαυηλθῦ γαμικὸς ὕ μνΘ- Δίδβεηδο ἀϊοι- 
ταν. [ποευίππη οἰζ Ἰρίταγ ἀππη ὕμνων ἐἰκκοι δ ἃ 415 ρεεῖξ αυιόξον, δα 
ἰοῖῖπ|5 αἰοιηγήσεως σαΥΤΉΪΠ6 σοηίουρέδδ ΓΕΠΙ ΠΩΘγΔ ΟΠ οΠῚ ρεΐαξ, ἔδη- 
ΠᾺΔΠῚ ΓΕῚ α115 σταῖας ( σιοα ἴεγγα ἀδθογιπΊ οΟριἢοίιπη, ὥς 4114 Ορεγα 
ΠἸνη4 1 115 ἀεἰου δηΐην ) ἀπ [ΟἹ] πηπλοο ργοχιπηογιπη δἰΐχαοέ 
γε πΠη, νεγί. 11 69. 4018 115 ἀϊνίηδ ἰδιιάες5 ἀαία ορεγα σε ταηίαγ, 

πὲ ΠΥΠΊΗΙ ργορτῖε αἰ ΠαθεΓ ροῆπηέ. 
Ἐγο Ὁθγο πὸ ΡῬΠΠΠΊΠγ15 ορεγι8 ἃ ΠΟΡ185 ρυ δ τΕῖ5, ποάππι πμιρίς 

Ὠιίος, φαίοιαπη ΠΊΘΓΙΓ ἀττοσο. Οὐ ἃ ΠαΡεπηι5 φιοά ποη δορε- 
Ρηχαβ (τὰ ἔτοηΐε 1ρίταν ΟροιΠΊ Ποπηΐηε πηογοθάθμ ἃ Ὅεο ρο- 
1τυΐλγε διιἀδαηηι5, ΟἹ], Π| αι {ππΠγ115, ΟΠΊηΪ4 δοσερίᾳ ἀεθθηημ9 ὃ 
Ἐφυμάεπη ἰφηγεοίηι ἐκ τη {ἐπσθο ῃ0η. ΖΉμΕγ70 5 πδπαιατη {δὴ μ4|5 
᾿4μ6 8:74 γ15 εἴ (οἱδδέ : φιιδηΐα]α ἢπί δ Ιρί8 ἁσποίζο. ϑςοῖ- 
ἤναβ Ὠογᾶβ ἢ15 Ἰπηρεηάεγα νη πη, πα ργογίιι5 ρεγίγεπε, Οὐποά 
ΔΙΙχυΙὰ οογη πιο εχ μος 4αδσπαιε ορο!α {τπδοῇς φοοεηειϊε, 
Ὅεο (ἃ φιο ΒεΖαίθε]15 πΊΔηι15 εἴῖαπη (σα! ρίαγας ἀγἤοίιτη εἀοίξφ) 
υϊουά τά εἰς, δοσερίαπη γεΐεγαηί. 

Μόνῳ πῳ Θεῷ Δυοξα. 
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ΓΝ ΕΗ 
Ἐδιιπὴ δ. ν᾽ θοιιπι τοιού: ΠῚ 4 

1η. (ὐοιππηφηζΐαγὶϊς ἢϊίςο οοητποηΐζαγ. 
Υ 
ὶ 

Ἵ Βαμεθς Ἐπύαε Ἰποοί μράρ ἐξέ. 130 ἵ “Αὐῥυείάος τη μριάθ ἀξ βογαηέην. 1710, 121 ' ,ς Αὐγία 85 Οαίρε γρηορηξος, Ηργομίες ςοίμεμα. 35 
ῇ “οαγηᾶηος μράρ {Π. Ὁοοαεῖ. ἣ Το 4 
᾿ς χροιημε: βυ. τη ζμοηι βηουΐμηη (8 ὀχομογας. 278, 279 
᾿ς Μοβαῖ, Ρομεῖσα Φεη:, μραδ ογἹΖ. 168 
᾿ “4οῥαῖα ῥγοβγῖο Ροίοροηηο γεσίο. 97. οἱἦρι “Ἐριαίοῖα ξ5 Τρμΐα υο- " 
ΝΠ οι. 37. δ ΄τὸΣ 
Ι- “οδαϊ.5 ἨΟΡ16᾽} ἃ ΒΟ, 471: ἐοἐ ΗΠ αἱ Σ,ΊΡ 0 [1}1|7}1.᾿ .97 
᾿ς Μορβαεὲ ΡΠ: ΜΉ α6 7107)2671. 265 ᾿ χοῤηηης ἀγο»μο» παρ ἀξ ηρι ἤογηηε. 7. 
᾿ “Ἵοροίοις ἤἥπυ. “Έξοίδ 4» αἰϊμοῃς. τος. πράθ Κανμίᾳ ἀρ Αοῥοίοὶ ΟΟΥ-- 

πῃ αὖ Ἡδγομί αὐ(οῖ[0. 1014, 
᾿ “ΠοολΖ ἐγ) πημαρ «1 Ἐη))1. 195 
 “ογοσεγαμηῖα, Ὑιάδ Οογαηρὲ, 
 ά4α»ηα: ππάρ ἢο Ὀοσαέη. 81 
 «Αδτανοόηο Α[γγ14 γερὴ τριάς [ ἀξα, 255 
ν ομογῖς ῥγο Δαοη: 6 ἱμξῖμς φηξα Πρηΐβοοε. 21ΨΣ 
«Πα τάγτοΗι γηάγε μη [0 ἀἸξίενι. 38. γαρίάο αΠῊ ἀσίξαξηγ. 39 
Δ άγτἼαείοις δίμης, Ιορζης οἰζγγι σοσαέις. 38 
Μάγταξτοῖ ἩΔΑΥ1Σ Ὁ071672 ΣΟΥ 1771 γηαγ6 810" 771 4) 44677 ἡγωκίτε τ: 
Β΄ εἸ;. 1016. 
ΜΈΣΗ "14Υ6 2161 ἀἸ ξέτι, 4.5. 1.46 [ἡρρηρέηρι Τοαγήπι 58 Μγυ- 
Πς ΖΟΉΊ {4717 ῥάγέος οΟγρίΘ ΣΙ ΡΗΥ. 1014. 
“Ἐρ 2:21 Ή1476 ΟΗΥ̓ ἐηγῥϊ αμην. 1814. 

 Ἔσίηα Ἰποοίᾳς ΜΜγυηιδάοηος Ὀοοαεΐ. 129 
ὩΈΡΡΕΙΣ 20} ἐγ6: ογάζηι6: ἀ ο1}. 66. 4} 4γαὐγὶ τ{πι Ἰηυοπεῦίηξ. 67 

οςς ἀῇτγορμορηῖρ {πάϊο]. 1814. ὃς 68 
᾿ “Ἐργρεῖ χμαϊῖ: ἤογγηα. ᾿θιὰ. ἩΜομεῖδης πεγίηφιο οἐγξβα. διέ. 

ς 2 Τροῤαἱάορι, Ηρεαηογηΐαγι, ζ Πείεα, ἀξοία, 1014. 
ΖΈρηης γρηορς εὖ]. 103 
Εοἰτάγη 1Ή{. 0» Ή]0,4. ὍΔΥΙ4. 115. 4πμο: Κμογέρηξ, 116 
Ἑαῤη!α ἐδ “Έ0]1 1η ὑδηξος ΤηΊβεγῖο τηράε. 1014. 
Ἰη “ΕοϊἸ ἄοηι γ{π4 μορΊδ71 γωμ: 4:77. 202 
“Εοϊϊοα Πρ Ὀθίης 4η471 [416 ἐχέθη. 1014. 
Ἔοἰἑοο οοἰομῖᾳ Ζμάηάο 19 Α{Π4772 γη12|{2. 1διά. 
ΖΕ ίορες: μηάφ [Πς 442}2, 43 ᾿“Βηδήορεν μηάρ [ αὐ, ὌΝ 
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7 ΜΌΈΧ 
“Ειρϊορὶα ἀμρίεκ. 114. 
“Ἐερίορος τἰεήρια σα ἹΜοΥ 601 σϑης, 58, 59. ἐγ μ{7η|6 Οοοαηξ, 

ΔοοοίΩ. 1016. 
“ἘεΡίορίι μΟΠΊΘΉ εοῦΐ ΜΜου Δ] 4η8 ῥί 4. 1γβο ΠΠ 272. 142. 
“Εεοίϊαᾳ φεῖδι ΜοΑΥμΑΉΣ4ῊΣ σορΙρΥ  6Ή 41}. Το4. 
“τος πρό 4154. 26 
“θήρᾳ ργο ἐογεῖα ογδὶς ράγεθ, νἱὰς 1,10). 
Ἄ 1οα ῥΥΟΡΥΊ6 7η 6. 25, 26. ὃΝ 
“σαεγγο:. εὖ [ἐἀεμπλιξ Ὀρέογθς. 80. τπάθ [5 ὑοοα!. 1014. 
ργαι, “γαύϊα ἀδέγεα σθης, μηάς ἀξ}. 236 
“]αγιὶ ϑογεῤω. 59 
“1 ίορ, σης ξὃ Βυδεαηηῖα, πμάθ 411, 146, 147 
“|4ο(οης βπυ. 8ο 
“|οχ βιυΐης ἐρίου Βροσίγιος ξ5 1, οογος, οΙ 
“ἰοχαμάγια “Ἐργρεῖπτῦς αὖ Αἰοχαηάγο Μάσηο οὐ 42:4. 7ο 
“ΑΙ οἼη7)} σα» βρη μγι46 ἀξίη ἔευ4η. 21ό 
“Δι ρέπρλ ρΥ ιοῖρλμ)ε δὲ Πὲ 77. 86 
Δρος μά Πὰς ἀξ. 86 
ρῥομς βπυ. αὖ Επγοξα ἀϊυϊάξ φμοριοάο ἀϊοεηΥ. ο9. οπηὲ ΡΑΉΣ[Ο 

οοηβπῖε δ γηγίης ἀϊοϊάέειγ. Ἰδιά. 
“4,γ»να ξ5. Αὐρνίᾳ τάρρε γπορν, ἃ Ὀτομγῆο ἰοοο ρος Κα (0 ροίεες 

8 4 
“ηιάζομος ΜΜίαγεο σομίξ βεγεύψηξηγ. τ64. πμάθ ἀξία. τοϊὰ, ἃ 

Οαρραάοοία τη δαγηηαείαηι ρμΐς ἔουμηεηγ, Ἰοϊά. τηάθ ἔαδηία 
ο (6 Αριαξοηίδης ΟΥ̓ΥῚ βοΓΗΘΥΊΉξ- 165 
“γηο:ῤγήης: σερώμα μηδ ἀξ. 274. 
“γηριοη, Τπρίεον 1 ἐὔγομς, εριαο 2 η5. 57, 58. ΟΉΥ σΟΥΜΖΡΘΥ, Ἰθιᾶς 
“ἄγηρηῖίης πο Π] Ἡαυσίο. : 128 
“γιμεξάγμηε τημἰ ζηα. 148, 149. 
“Ζ3»Ώ 1 Ὠτοηγῇο, δεγαδονι 5», εγης Ναρημ5 1818. 
«Δηακχτῖριαηάου δρῥαγα Ἰρηυθηίον βαέξης. 
Ὡπ ἐθ ἀηάγοριοάα ΚΕΥΜΡΊΣΗΥ αδὲ σοί. 142 
᾿Ανᾶπις Ρογβς Ὠ1ά»4. τό 
“πεῖοορίᾳ «ἡ Παρ θη ϑγγῖ14 μΥὖς μηάρ 42 ξ 4. “πο 
Βαοιτ “1016: οἰτγγι 1:12. , 102. 11 
“Δογηῖς Ῥεέγαᾳ τορι "0 Οοἱ] πολι ῥγονη. {δ «ἰ225 αἰεδὶ, ᾿ 285, 
“ὁ Αορν- «νεγη ἨΟΤΙΘΉ.. τ ΉΒΗ͂ΒΝ 
“Προγηη1γμες γηογ:ς μη ἀξξξης. 86. γηο14η1 Πεαἰἰάρ [ἔσαξ. 1518 
᾿Απιοδινῆες οἰ οσσαξῖ Αγοκάο:. 100 
“ρἠηερμς 71: ἤνόζης. 156 
“ρο ίο, 801:, ομν 1λοίήμς τ ξξμ 5. ᾿ [24 
“Ἵρο  γεῖς ορτεβοέογμηι γασῖον 1014. Ομ Ταυροπόλ- ὃ. Λοξίας 

ἐϊξίης. ιΙόι 
““Ρο!εῖς ξ5. Ῥέαηα Ρεγῇοα ὧ" ἀγαδίοα πογιξηδι 104. 
᾿Αφρφσδήτῃ. νιάς Κοημε: πραδ ἨΟΗΘΉ, ᾿ 129 
“ἄρμίῖα ἀμρίοκχ. φά. τρια ἀξίας 1814, 
“47"2614. ΟαΥΠΟΥΜ πγδος Ὶ 



ΓΝ 
ἀγαία ἐμπάρ ἀξία. χ58. 1»: Ἐδίίοοημα, Γ) εἴγε αι, 85. Ῥεέγααρ 

ἐἰγυϊα. 227. Βείγαα μπᾶ ἀξίᾳ. Ἰοϊά. Ρείγααρηι αἰεὶ δ γ)γῖς 
“ΠΟΘΉ[6γ1:. διά. 

“ἤγαὐτα [οἰτοῖς τουηηΐριὶ, χ28. ἀἰυΐεία. 1814, Οὐογαπηθη ΟΥ̓ πῦρ 1δὲ 
 φγουθηεης ομγ ΒάσοΡο ἐγφηκεπγ. 233 
“ήγαῤτα ΕδίἸοὶς 4 σεηεες ῥγαοίρπα. 236 
“Ἄγαϑιανι τοι 4» 1, Ἑφίΐοθν 595 Ποίογεαηι αἰἰφηὶ ἀϊοϊάμηι. 101. 
“Ἵγαὐῤλοι {Ἰρερα ἃ Μ4γ1 Βηδγο ὑθέογος ρίογ1716 αἸ{Ἐ1η6 1.2.3 Ἧ 

23 
“γαδτοῖ [μη ἔάμσος εν, ἴθι. 
“Ἄγαοροί “Ἵγίφης γοσῖο. 263 
“4γ4.Χ1: ἨΟΥΊΘῊ ϑίμιέσαε βηυτὴς εὐ δι  Ήτ. ἘΣ 
“γαχος ΑἌγηηθηῖς που. 242. γ46 
“τάχεος ΡεγΠα!ς βμυ. Ρ οὶ. ἈΡορογιαηο:.. 265 
“γαάμς ἐμ {π|4 ἐοξα ὀρῥ᾽ μη. 128 
«““γαογγεῤης »ηοης εὖ: ΙΟΑ 
“γύτεα (οι Αγδίος εὗὲ, 268 
“Αγ ϊ: (οι γαδίμς βηυ. 101. 
““γοσάες φροσέλίωοι ἀἐξ:. ΚΘΣΑ 
“γοσάες τη [εαἰΐαηη ῥγοίεξῃ:. 87 
“Ἄγοκαά 1 47)1 4»γιδ1 θη: γηοηἐδ:. ΤΡ 
“γε 7 [6 Αγ {8ηπ τξεγοίης ἰαοις. 244 
᾿Αρητηοίεης ῥγῸ “45 4))16)Ἴ)20,.6 7476. τ68 
“γρίυ: ΟΥκοἱ αὖ Αγρὶς πο. ΕΙΣ 
«Ἵγρομάμί ζηα ὑἱά πάυῖρα}8 ΚΟΥΜΉΣΗΥ. 12Ὲ͵ 
ΠΩ 5 “Αγύζος, 470} ἐᾷ 

Ζ “Ἅγ14 [ἐγϊξῖε Αγΐάηα βάγ:. , τς 
“γίαηα χμάέμου δ φεγάρίας σογαρίοχα, φεδη πε ΦΗ 16. 1014. 
Αγῖριαῥὲ φμῖ, 85. μηάφ μποομἧέ βησηπέην. 29 
“Ἄγηηθη:4 ἀμῤίοκ. 246 
“Ἵγ»16711 δ.Υ15 οορη ΔΙ, τοιὰ. 
ΑΥΉ)ΕΊ112 ὙΠΟΉΣΟΣ Ὁ4Υ12. 247 
“7,16 Ή2::5 Ὁ10215. 1 0Ή 0 ΖΗΙΌΙΣ ΔΑἸὙΥΗΊΘΉΙΑ γ20Ή48. 170 
“«Ἴγρ1, “ρμ|1. ὐὖς, πράς ἀξ] 4. 120 
“Ζγηραάϊΐηο: [οοῤαγ τη. 15 Τραϊα οἿδηι ποέ. 300 
“«1:ὑγ1.1.1ὐγοά φέρ. 57. 1η δογηηι [οἱ ΟΥΥ6,5 οὐμάέα. Ἰδιά. 
“414 τογεῖα οὐδίς ράγ:. χ6. (οηίσα [ΟΥΉ2.. 75, 73 
“44 λέγον ζηαηι Εμγορα 85 ἀβΠΊοα σοηγμξξά. 162, : 63 
“ἍΠ6 ἐχέτα Ταμγμῖ εχ ἐΘΉ 0. : Ἧ 

“Πα νεἱμογῖς ἐευ γιὲ. 47. ἐ4 ροπέηβιία ε{}, 9 ειδὴ ἐββθνημε. 215 

74 γηάγηεῖρηα ἔ)1οην [0 χη. 197 
“414 {ἐγ1ξε{]Πιεὲ 7μ. χοῦ. πράθ ἀ1ξ}4. 26 
“44 4ηρη 116 εὖτ. : Ὅν 
“ῥεμάμς πορ γλαΥ Ἴνα μῦς. Ἅτ τ. 46 675 ΠΕΗ ΕΥ̓ΤΟΥ ῬΑ ένα αῇ 

1016. ᾿ς αὶ Ογάρο γηοηεε σοΉ ρ1οΣ ποη ρο 6}. - 
“4 [ρ6}1411 ΟΗΥ {πὲς ἵεπεν ἢ τη αξ θη. 211,21 

γῆ ιοηγΠο χη αἰδὲς Τεομοο γυῖα. ΘΟ Ὸ 
"04 Ω Έ {τί ΕῚ 

- 
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ΑΕ ΙΝ ιν 

ΑΠργῖα μγοβυῖο ἀϊξία αὖ Αβῶν [ῆς νοσσία... ᾿ 1614. 

ἀγηνία Ἰριοοιὴς Ατηγ14. , “51 

Δ Πρυ᾽α ΠΟΉ160} ΟΜΉΣ [γγῖο ἐριρογίο ἰάεθ ῥγοεθηβινι, ξὉ Ἴη δγγέαηιος 

1 41,771. ; 25: 

Αβαίογας 88 Ἄβαρες βηοη ον ΝΤΙΟ σΟΉ ΠΗΘΉ 65. ό4 

ἥβατιο Ρ)αηοῖνις ῬΈΜΟΥΙς ΜΟΉΊΘΉ. 123 

Αβονίις ἰαρὴς μηάθ {16 ἄτξίη:. 
͵ 

Αεἰαηείοι γηαΥγ6 πηι 41 8111}: 29 

Αεἰαρείςη»ι ὨΙ4Υ6 ΚΥγῸ ἐοίο Οὐθ470. ἴδιά. 

Αεἰφηεϊοὶ Οὐράρΐ σμρι “ΈΡΡΙορίοο ξυύβῥοιο. 59, ὅο 

Αεἰαηεῖα “ΖΕερίορία ἩδΙβεΥ1Α. 
32 

Ἄείας γηορς αἰτῖς ἀμρίοχ, αἰϊὴς ἩΜΟΗς. 1014. 

εἰάς ομν σαί {{Πτ!ΉοΥ βρσΊἐΗΥ.. 
1614. 

Αεγαηλίέ ἀμ ἃ Οραιγ ημ 1: ΕΠ ΌΟΥΠΙ. 240 

Αἰγοραίοηο Μράϊα γορῖο. 5.54. μηδ ἀξ. 184. 

Αεξεῖοα επάὲ ἀξία. τοῖ. οἰἦηι Ιοη] 4 ὉθΟά 4. ἰοῖά,, 

“πμάϊες σά [εἰθηε 141 οΟγ}4γΥ 4η 471 }ίμε υαίος 7472 τῇς. τ 

ἄπγοα ον οηο[Π|ς, Μιὰς ΟΡΥΎ6. 

“Αμηῖα ποριθη πη46 6} Πεαἰ1ς ΠΣΠΩΣ 236, 37 

“μ{0η1|γ} [6665 444. 1014. 

“ἀμ(δητηηη γι 4γ6 810. 1 ΡΥ. 27. 

ΑΞ: δηῖμηι γηάγο ρον Ἰάγέεον ἈμΡΥΗΠι ὉΟΟΔΈΜΉ. 239 
ἅ 

Β. ͵ 

ΒΒ μηάο [Π. ἀϊξί 4... 417: 243 

Βαὐγίοηΐα γοσῖο, πᾳ ὃ ΟΡα!άφα, 1814.. 

ΒαΡγίονι ἃ μο σογε1:4. 1014, 
1] 

Βαϊγιοηῖς πηγὶ βηροηάϊ. ἰοϊᾷ. Γογεῖ ρρΉ Πίος, 250 

Βαρο ὲ ποριίηα 5 ἐρίεροέα μμά6. 149. ῥθάργα σεν Βαροο (ΠΟΥ 
" 

Βαοοϊὶ Ογρία ποξίο ρογαξία, μράε ἸΝ δ θη: ἄτης 6]. 153 

Ἔ οςΡὶ μογρμῖρο δοί ομίεησ. τό. ὃς 171- σΗΥ Διωοῖ» ἄἀϊξέης, 172 

εν Τρονῖς Ἠαίτις ξρυγαίηγ. τό. ον 1 τδον ἀξξίμς. 231. ΟΜ 2 

ηαεμς, 5 ὁ “ουῖς ἔο»ΊΟΥΘ ργϑά ΠΣ βησαξητ. Ϊ 

Βακοίπις οε147)) Αἰδωνεὺς ἀἰξίμς. Ἰοϊα. 146) ΖΕ γρε11ς ΟΠ: ἀοῖ 
᾿ ς- 

232. ομγ 10} ἸΝύ[ γαιτις ξεγάεην, ξ5 ΟΥ̓ϑηθη ρεγάργαῇε. 1Ὁ 
ν» ᾿ Ν Ἵ 

Ομ Τιάος ἀεὐοι 476 ἀ]οαέπγ. 282. 

Βαςοἰιὶ οοἰμηηη 4Η14 ΠσηβοΘΉΣξ. 162. 84 
Βασοβράπέος ον οησμίᾳ 5 πεγϊάος ἡπάμουῖηΐξ. ΠἸόΖῚ 

Βαθγὶ, Βαξιγιῖ, 85. Βαξιγίφηὶ ἡἸάεηι. χόϑ. εὖ βεξ, 1890 

Βαίοαγος ἐρ{“ τριάθ {πς υοοάξα. 11 
Βα αγηπη μδὶ πιαίοοξ την, 226 

Βαεέτς ΟΥΥθη ΑΥ1722 σΟΉ ΑἸ ΈΟΥ. 55 

Βείις Αἰ )υτογιρη γθχ ῥγὸ ο0 Ομ Ππι5, 249. Νέργοάμς δ Π8 υἱοῦ 

ΓΟΣΠΩ ᾿ ἴδιά. 

Βα (οι Βεί βουιοδη ϑοί, 1014, 



7 Ν ΒΊΒΙΑΣ Ὁ 
Δ εἰμ: 85. Α»Ἴ10)} τά6}} 250 
Βεομών: ξὅ Οοἱγε ΤρΥγλοΐα ἄρ. [0 

Βεγγίμς ἡηεγ Ορβήθη ἰαρίάοηι 4: 4π4 04:5 πο μ. 251 
Β΄} ξοη69 ΤΡΥΔοΙ ρθη. , 150 
Β:εῤγηὶ ογἱρίη ὙΡγαρες. 1955) 196 
ΒΙογιγ6: σθης «ἃ ΝΠ. Οἀέαγγαξῖ 45. ό"» 
Βαοἱὲ τρι46 τοσαξί. τοῦ. οἰΐγη “ογι6: ξ5 Ἡγάηέος. ο 104. 
Βονβεηες νυ. τ ΟΥἿΗΥ. 80 
ΒΟΙΡρονης ὙΡναοίμς ΡΟ ἔαισο:. 47. ὃς 197. τοιάο αἰϊξέης 43. ΡΟ 

171 σομεΐμμμς ὁ ΡῬοηῖο ΕΠ πιχης. τΌ. ρα ες ἐαηξμρι ψοο ἰάεη5. ΑΥ 
Βοξγοηης ἤπυ. εὐ. 215 
Β ϊεαηηίοα 19 μηιάο ἢ υοσαέ. 145, 146. ἀμῥτηηη 422 ὉΘἐΕΥΗΡΆ 

Οαῃιεογῖάο-. 144 
Βγίεαηηῖα ῥϑομ Αγ ΊΥ Ζμ6 ξ9. ΑΙίομ. τ46. τη4πίγμα σγεάίεα ογ- 

ῥὶς τη[πία. , 147 
Βγϊεαηηῖ τη Οαἤτα μη} 1 ΗΠ αἰδές. 73, 74 

Βγηηιῶ υοχ ππ646 [αξὶα, 153 
ΒγηΣ πηάο ἀξ} [οΥΔΉΡΗΥ. 89, 90 

ΒιΠίονιο:, ΤὨϊοη. Βελινέϊς, εὐὶ: 95 
Βγγί(ᾳ αὖ Ηεὗν. ΓΧ 3 [ο υοοδία. 55.) 56 

Βγχογηι ξ5 Βεορήνγηνη Ζη4 (δά6:. 188 

Βυηαηείμηι ἃ 7η0 σογατεπνι 5 ἀρβῥο φεηηης 197 

ΔΆ 

Ργὶ ϑαριοι νοὶ 41]. 132, 133. 451 Κμογίηε, 59 πριάθ υο- 
οἍ 1. 1Ὁ14. 

Ομάνηι»ι 85 Ηδγγιοηΐαηι εδὶ 171 (ὉΥβΡΘΉξ 6: σο»ΌΘΥ(0: ἔογάηέ. οὅ6 
μημαο  αύμ 4 ογεα. τοϊά. Οαάγιῖ πογηεη πηι, δα. 

Οαάμ ΡΙέηῖο ἡτάοηι 7ι.1 Οοία, αἰδῇ ἀϊυθγ. 178 

Οαἰαύνϊα εὖὶ. οἁ 
Οαἰαγρμς οὐογ της φημ 4} ΚΜΟΥΤΕ. 229, 230 
Οαἰαεγία τη. εὐὶ Πὲ4. 128 
Οαρὸ Ηεγομ ς σοἰμηλη4. 3,5. δ μά ἠξ 14. 84 
Οαριάγίεω Ηφροοβὶ ἃ παυτσῖ 7 Καμάρας υοσάΐ4. 1όρ. ὃς 171τ 
(αηιραηΐα ξουε ἠεας. 9 πιά ἀἰξία. , ς 423 

Οαρορη; Καάνωξ Ὁ, ἃ 7μὸ πορηίηαίά. 27 
σαρῥαάοοΐα οἰηι δ)γγ14: μάγς ραδῆεά. [9ο 
Οαρραάοοῖα {4 φίοκ. γ41 
Οαγαρινις ργοη. μπᾶ [0 ἀϊξ!α. 4.9. «ἬΥ σπρι Κρι μετώπῳ σοηοπ- 
᾿ς γργο “1οδέηγ. 1014. 

Οαγηιάμος ῥγοηι ἴΔομοῦον. Ιόο 
Οαγηιαμῖα ἀμρίοχ, 7.10 ἐπ ΜΕΥ 47Π6. ,66 

Οαγεεΐα φεφη(4ηι ΓΑ ΘΠ. Σ . ρος δ 
Οανιράρο ἃ 7μα ορμά τα, ὅθ μριάρ 1334. 55. Ῥῥιφηήσηηη, 9 ροίδα 

ΒΟΏΙΔΉΟΥ 722, ΟΟἰΟΉ14. ᾿δια. 
Οαῇα μηά ἀ1ξ14, 231 
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294 ΙΝΡ ΕΝ ... 
(4{4 υεἐογηηι ΦΉΩ βοά]6 σημεῖα δ᾽ ΟἹγιη Α,ἸΟΥΊΗ

1. 18 

σα! ρίμρι γῖάγε Γα{{0 {ἸΉπις ογΘ ΣΉ 5... ᾿ ! 32, 3323 

Οαῇρῖ: νιαγῖς φημ ἔάμσες ῥανίεα. Ἰθϊά. 2μ4 γηαρηϊεμϊπ6 Πὲ, 174. 

σαρτί, ξ5 σαἰῥέμε τποῆς, ὉΑΥ2Ὸ ει ἰοοαεὶ, 177. 

σαίριᾳ ρογές φμίφηάαηι 7πη4 αἰϊὲς Οδηοα4. 78 

σα ρία βογίῶ ΡΥΌΡΥΤ6 ΖΗ. “56. 257: 5 όο. 

(αμπεογτάος {η{. 4πο ΠῈμ ἰροάέα. 143, 144. θαγίῷρι [ετη ΡῬαΉΣσΕς 

φοίαγμηῖ. 143. ἀμῥέηηι 4 αἰΐα ἃ Βυλεαηη1οῖ:. 4 

(αρααηὶ τριάρ ἀξ}. 239. ϑαγῆα 46 ΘΟΥΉΡ βῆδη [ἐμεθηξῖαᾷ. 

ἦῃ Οαεαναῆῖς ΤΡ ΕΥ 4 Ὑερῖο. 
Οαιαγγαΐξία φηϊά. 
Οαίαγγαξίᾳ Ν11]1 εδὶ, 
Οαἰαγγαξα ἩΠΠΟΥ {μπὲ4 ΘΥΘΉΘΉ, 
σαπμοάβις ϑογης ἐδ]. τ70. 1ποοίης ΘΑ ῥἦμ. 
Οαποαβας ρογξας οπι ΟΑ[ 115 τλμ {τὲ σοι ἀμηζα 1014. 

ἃ Οαποκὸ οὐ εἰ γιοηέθς ΒΊΡ ΡΣ ἀἩΜΘ ΕΜΉΡΗΥ, ' ϊτός 

ξαμοαβὶ τιοηῖος ῥΥΟΡΥῖο ἀξ! Ῥεοίθημαο 4ηϊ. 182. Ῥαγοραρημις. 

Μμμαεεάορμῖνως Οαποαίης ἄϊξξις. 173. 267 

Οαμμπς ποη τηβιία [4 Οαγία μῦς. ᾿ 135 

(αγέον ἤμυ. Ἰη ἹΜοαηάγπι ἨΘΉ Ζηῇηϊε. “οῷ 

Οοἰξαγεῦρ Ἠο»!60 γηοάο βγέξίο γιοάο ἰφε {ὩΉΡ ΜΠ. 75. 76. 

Οεἰεῖοῖ Ηπῥαηῖω ρορπίηξ. 142, 143 

(ον τη ΕΒ ῥάη1α μμΠ1. 85. 

σερραϊοηῖα 1η{.- Ἡονιογο 8. 47216. Ιο5 

Οἐρβαϊοηεος σον ηθΉ{15 ΕΥΑ, 1ποοίζ. 1814. ᾿ 

Οερῥήξις Μμυτης ει. μ᾿ ς 1614. 

(ογαηη] γπομέος ὗε, ξΘ τά. ἀξδῖῆ. 6 

Οογοοεΐ, Τογοί ὃ “ορωὶ δῖ. Ὁ 167, τόβ 

(εγες φιία, ξ9 ον ΟΥαοῖς Δημήτηρ. 131. ἐαφέρνι στη ΒΡΕΑ. 133 

Ὧε ΟοΥψες ἤει ορτηῖοῆες ὑάγῖα. 69. 471 Τλοργμς ἸΜοΥ  ἄ1ο» αἰ θη, 

Ἥμειε. 1014 

Οῤαῤ!αβε (ἀε ΟΡαμίφεαὶ Αγ ανος πμάθ ἀἸξῇ, ,ς ΩΝ 

Οῥαϊοητεῖς Δ [}γγ14 γορῖο. : 

Οῥαίάκα, χα ξὅ Βαῤγίομία, μη46 ἀ{ξ}4. 24’ 

Οραϊήκι Αγοίερτα ΡεΥτεῖ. 114. 

σραίννος, διγάφομὲ Οβαίάαί, εὐὲ, 18. ΚΑΡΥ  αὙ16 εἰαγῖν 5 α΄ 

2:5 Οραᾧ» ἀἸξίης. 1014. 5 το 

σραγγῥαης πράθ ἐ181 4. 118 

σραάγγα Ηοῦ. Ηδυ δῆ. Ἀν Ὁ 245 

Οραιγαηλίέα [δπ ΟΡ αιγαπιοῖα Αγαδες μριάρ ἀξ ᾿ 239, 246 

σρίνιρνα Ἰρη]υοια μη46 μὲ. ΟῚ 

(Ροϊἑάορίς τη {5 τριάς ἀἸξξα. 126 

Ορτοὸ 1η{. υἷγιο ΑΥ1Η 10 ποὐῤτϊ1:. ᾿ : ζ' 1326 

(Ρροαίῥες βιυῖις ἀπρίοκ, 263. Ρο; κον Καμεῖε Τϊοη. ΠΗ 9. το ι4 

φροκίῥος ϑεβαπα βπμν. τάρνι σπρὴ ἘΜΪάῸ ε[Π υτἱάθειιγ.. 263. 6 δ 

“60 [ὁἰο γερὸς ῬΕΥ ΟΣ ῥίϑεγο [οἰλεὰς τ. ὃς ἐς δι 1014. ὃς χό4. 

ΟΡ ὁ 85 4γργγο νϑεοτιῦῃ ἅμα. τ. Ὁ δ 58, 



ΓΝ ΘΈΑ." 
ΟΡ ποη ἑηίμϊα, [εἀ ροηληζμα. 1814, 
ΟὐΉ21477107711477} εχ 4Ό 1.7 ηΣαἰἷς ἀφομεῖ βΥοα 161. 533. τριήὁ ζαδμία 

οσοα[ῖο. 1016. 
ΟἸ)»4ΥΟ)ἼΗ7)1 ὉΘΕΘΥΜΉΣ [4772 ἸΡΉΟΓΗ1. 233, 234. ἩΜΔδ Ὁ Ί1)1ς 

ΟΥ̓ΣΘῸ 1014. 
Οἱγηγπουῖὲ σα ΒΟ βογηρι ΟΟγΊοΥ2 ρο[ οΥ:, 51 
Οἱηιγὴ βογηηι ἄποικοι. ᾿υϊά. 
(6 ΟἸγηριουῖῖς ἐορηούγς [αρηΐα ἐρμαρ ογέα. 1δι4. 
ΟἹ ϑη μίση σοης. 25}. 45 ἀ (1 ἀϊοον]. τοι. μά ἐξ. τθια. 
ΟἸεγης αγύου ἀμρίοχ. 229 
ΟἹ] 1ο͵4 ἨΟ77162) τ)16ρ. 217 
ΟἸ ποία ἀηρίεχ, 215 
Οτ τοίη γηάγο ΓΙΟΉ [0 [τς ΠΠ1ω2 ράγ:. 114, 
Οἴγοο, 85 Οἴγοαηρη [οἰπγ, νιάε Οοίς1-. 
αἴης βηυ. εὖὶ. 199 
ΟἸαγης, ογφομίο οοἰοὗγὴς, δὶ, ξ5 πάρ ἀξία: 107 
Οἱοεαθοηῃῖ, νιάς ΟαεαῥαρΣ. 
Οοἱοβὲ “Ἐργρεϊογηηι σοίομῖ ῥαδτεῖ. 
Οὐἱοβὲς ἐάηι ΟἼγοο φηαηῃ Μράρα. 170 
εἷο σηγο υδἤογε Οοἰἱορίοο μριάρ ξαϑηία ογέα. 169 
Οαἰγονία μράρ Πα τοσαέα. χ.1. γῆοάο [γΥ1ξ16 γηοάο ἰχε της 0 

τϑιά. 
Κωλιοὺς Ὀ1ονγ [0 μον Ἰθηης, {64 (οἰ: οι ῥγονηοηου μη. ττό 
Οοἰλασιγη ΤΙ α1145 ΡΥ ΟΥΟ»ΕΟΥ μη ΔΗ γ αἰο. 1014. 
Οοἰδε, [δι Οοἰξασα ξουγα, “ἀμ γαίς Τιάΐ ρᾳγς αα Οοἰϊαομηι ργο- 

γη071:. 282 
Κολοωσιεῖς ἃ Οοίοῃῇς Ῥῥυγσία πο. 126 
Οοἰμηηηα Πογομίς ΖΗ. 3.5..38 
ΟΟἸ1ΑΡ6ΉΕ 5701. ὙΕΡΊΟ. 218 
Οὐρες ἡπυ. Ρεοί. δμαίξης. 279 
Οογαϊτνα βμεθλ ἰαρίάρ(ςθης. χόφ, 7.0. τ)1εἶρ "0721. τθιϊά. 
Οὐογογγα, Ρβαάομηι τη 5, Ἡ0γ)11 714. 11, 
ΟΟΥ̓́ΟΥΥ 4 ΉΣΟΥΖ, 1016. 
Οογήμερης, οἱΐγη Ἐρῥγγε- ΙΟΙ 
Οὐγοσοπάαηια ρεητη{μ4. 138 
Οογῇοα πηάθ [ς ἀξία. ΠΠ4 
Οογη:, 71 ξ5 Οσγης, ΡονΠάϊς βμυτης, ειάο [ς ἀξ. γ6, χγ63 
(ογγϑάηεος ΒΡοα {πογου "771 Ὁ2] 1 ΠΥ]. 1.2.4, 12.5. 11 4671 σπγ Ο αἴξ. 
121.122. μπᾶ 4111, ἸΌ. 45 ἃ Οαὐήγη ζ9 Οπγρεῖϑως ἀϊοουΠ, τοι. 
Οογγοῖς ἀμ ρίοα, τευ 4Ώ6 οΥοοὶ ἤδγάχ. 2121 Οογγοῖις, ζὉ ἐρ(6 Ογοσμε, 

τ πρά6 ἀϊξέης. τ0. πάρ “ἀασίηνι, Οογγέαρης φη(ομίέαυϊ. 713 
ΟΠ] [(οε Οο[) εἰ μπάθ 4131. Φ,5 5, 
Ογδεαηι αγηδ οηεῖς γηαγῖς πορηηα σοΉβι{α. 45) 
ΟΥοἐ1ΟΗ71 Ή1476 ἃ 4π4 ΟΥΘΙΩ βάγέθ. . 16. 
ΟὙΘΕΩ 0271621 1146, 1014. ὅς 124 
Ογοξα σοπεηηι εν δέδης σοἰοῦγίς, 123, 154. Ζουῖς παίαίῖς ἰσοης ῥα: 

ῥέε, Ἰθ1. φησηίδης σαγοέ. 124 
ΤΆ4 Ογάρη; 

20 
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Οσάμης βπυ. Ἰηβσηΐ ξεϊστάϊεσερ, 215 

ΤΙΝ ΕΣ 
(γασὶς 1. γα μ!0η: ὙΔΉΥΟ σΟΉ ΗΜ. 16 
Ομ ιθέορον ῥγοῦ, ΜΝ τὰς Οαγαρν. 
ΟΥορ μη γη476 φρο, 58 πριάρ αἰ μι. 20, 30 
Ογοξο! οτγ εὑςέφαν Θ΄ ἀξία. ΟΙ 
Ονγίαίίως πριά6 ἀξία. το». ὁ οἰφοίο πη βξ. 1δι4. 
Ογγίξαίἑις ἡηι δογερτα ὀρεῖγμα. 175 
Οεοβρροη Ραγεβουμη γορίᾳ. 245 
Οηγοίος “ΖΕεοίδα Ἰηοοίᾳ, πράδ Πὰς 4151. το 4 
Ὀπγοίος ΟΥθεοΣ (πογογ μη) γμη[γ]. 1.0.4. 422 ἃ Οογγδαμεῖδη; ἀΐτογ- 
Πι 131,13». τι ἢ  4ρῥειαεΐ. Ι0ι4.. ἢ 

ΝΟ. Ομγεῖο ἘΗΥΡΙΣ [ΡῈ ὠγιωγραφησα., ὃ νι 279} 
Ογαηθῷ βϑέγ ζμα ξῦ δγηιρίοσαάες:. 48. οἰ 72 υὐχῆῇε βησηρεηγ. 18. 

σμγ σον ξ5 γηγίης ἀἠοοάογο βησ θην. 1014. 
Ογοϊαάος: μηαρ [ς Ὁοσάξζα. 132 
᾿(γοίάπγι ἨΟΡΆΖ724. τι. 
(γη: 4 ἀπὲ8 ἩΔΟΥἐΕ71 ΟΑ7,4)18, 2ο7.2ο8 

ΟΡ γι: 12. οἰἵρι γα, ἄγ ποῦ]. 1.7. ἵγεηουὲ (Ὡογ 4, “μα ἑπτο 
εἶ Κύπεις. 1014. 

Οὐγεηάιοα μάν: Ῥεηεάβοί ἐς μη 416 αἸξ4. 58. τη Οὐγθηαῖοα 1, Ἅ{ὃγ ρὲ ὦ 
οἰξογα γρρίο. Ἰθι4. Ουγόμαῖ ΤΡοΥ σογηηι σοίορῆ, ἸΒ1α, ΗΓ 1.ἀδοα 

ὡϑχ χω 

τ ϑϑ ᾿ πὴ ὰ ἔ 
νον λυ. 

2172 σοἰογιὲ Δ] ΟΔΉΣΗΥ. 4. 
Οὐγηῖ, {μα ξὅ Οογβοαμηάο [ {;:ξ14. τὰ 
Ογγης βηοΐης ἀηρίοχ, ͵ Δό;, χό3 
Οϑεῤεγα, ἐμάς εημς Οὐερεγοα, εδὶ. 128 

Ὠ. 

179: ηὶ ξὃ Δάνοι, 4ηὰ σεις: ἐἰ εΥΠ, “8, 79 
Δαΐμονες 71071 (6 ΡΕΥ αἰ ἩΜΉΟΥΟ:. 132 

Ῥαίρηαεῖα πηῶρ ἀξ. ὁ 29. 
Ῥαηαὲ μηάο 418} ΘΥαοξ. Ιο ἢ 
αρεδις ῇηυ. Ὑιάδ Π1εγ. 
ρΡηε ΑροϊἽρῖς ἔαρο οἷαγα. Ὁ 5,6 
Δαρόθανεις Τοη. αἰδὴς 1)αγάα 55. Ὠαγαάνγά. ' 278 
οι τη {. πογιΐμα ναγῖα, 85 μγιαρ ογξά. 133, 134. ΟΗΥ οἰ Ζγ2 ἤυδι-. 

475 ἀΐσαέμν. τϑιά. γδέμς “4 ρο πὲ ἐδὲ ρογαξὶε, 1δι4. 
Τείρβος ἃ Ῥγεῤέα ξα(ο ἀμ ησμῖς Ρεοίογιαης. ἴοό, 107. Ποίρῥὶτ 

η6: ξ5᾽ Ργεῤον 1εἰρι ἄγάοο. ; 
Ῥοίρα “ΈΡΡΕΣ ράγς ἃ ἔογπῖα ἰξέθγ Δ 65. «ἐ Ζη472 ογδὲς βάγξορε 
(ρεξῖοε. 

Δημήτηρ, 4͵2 1,αἐΐηῖς Οογος, μα ἀξία. ν 131 
ιαίοξία 121 ΟΥαοΐα οἰτν; ἐαπέμρι ἐμ ΑἸολὶς 5 Ἰάς. 207 
Ῥίαηα 1, πάν ΟΥ̓ Ταμνρφπόλη- 16τ- Μεάϊς ᾿Ανέϊπιξ, 1814. σωγῦ 

ΦΘΗΔΙΥΙΣ ἤησαέηγ. χοὸς. ΟΜ Ἑκῴτῳᾳ 41ξ}4. 1014. 
Ῥιονηθάος τς “ρκίξάηι ργοξεσς. κ2ο,. 7μο (δη{, ΤΠδογο: ἀοσ ΠΣ 

ἍἰἸοα Ήγ. τριά. 

ιδιά.. 

- ' 10)" ἀρᾷ ᾿ 



1 ΜΟΥΟ ΕΑ. 

Ἐρῥε[, στ: βάγελμηη2 ο μις, ἩΟΡΉ4, 2 οὅ. Ἐρῥβείίας γδχ ζηαί. Χο. 
Ἐρῥοίίμηι Πλάηα ξεγηρίμηι 4π αὖ Αριατομίδης οομάμιμη. ἸοΙά, 

Ἐρέγης μη46 Πο ἀξία. ΙοΑ 
Ἐγερηδὶ πμάθ [ς ἀϊξ1. χ4ο. 11.467, ψωμὶ Ἰγορσίογέ,. 101. 
Εγϊάφηης ἤπυ. ρίογ7μ6 Ραάμ:. . 75 
Εγγερία, (ογγοηῖς (δα, σαγίμς ἤέης εγιῤμέεμν. 130. οοἱ ἦγ 6“- 

Ἅἰζτγι ἐρ{Πἰᾳ τοὶ 1» ῥγοχίμηο ξμτε. 1014, 
Ἐτγερία, τηοοίας Ρβαηΐοο:. 141 
Ἐτνγεῤγαιιιγο, Μιὰς μδγμρι, Υ1 Δγιῖ σεν ᾿Ἔρυϑραχοι ΑἸ ξ]1. 173 
Ἐγεδυαμς γεχ ΔὮ ΡΥΟΡΥΙΟ ἨΟΉΏ)16 {5 ὑσοαέπς. τόσο, τότ. 4) ἐάφηᾷ 

(2722 Ε ἀ0)γ10. 1δ14. 
Ἐπϑας 28: ἡρρόνν: ἃ Βαοίῥα ἀἱο 4. 130. ὉΑΥ14 ἐμίς ποηιίμα. ἴθ. 
Ἐπίφες βμυ. Νιάε Οροαίρε:. 
Ἐπάοχης Αἰ γοριονηΐαγ αὖ ΖΕ σγρεῖῖς ἀϊά!οἶξ. 68 
Επρῥυάεες πάρ ἀξίας. σατο μδ] ογέξηγ. τοι. ἀη η βεμνι ῬεΥ- 

ἡωερι [6 οι χονιοΥοί. 1θ14. 
Ἐπγορβα ἐοΥτα Ῥαγ: ογ;:. ,χό 

Ἐπ: 

297 
Ῥϊογιράθα ΤΉ“ 40 ΜΉ4, 4η ρίμγο. Υ19 
Ττογιθάρα ἀὐὸς 7μ471 ὉΔΥ6 “ε[ἐγίρεα. ἴοι. 
ίοηο αἰτὴς ἤοηης, αἰἱῖς ΚΡΉΘΥς ῬΏΔΕΟΥ. 127 
Διεύόνυσθ΄, Νιάς Βασορης. 
Διονύσε πογηοη ἐμά. 2317 
Φιο(ομγίας πηι ἐξα. 169 
δὴ: (4μὲ ξ5 Ρίμεο, 585. Ζηρίτον 5 ἐγσῖμ 5.) σωΐς [ε, ξὃ πριάθ Πς ἀτ- 

“5. 
[ον νη [ἀρτθΉ Τα ΤῊ τημΉ ο σοηάρηαο εἰορίμ. 285 

Τοοάομο, ογάομίο σοἰοῦγρ, τ, ι04 
ΔόμιΘ- ἀογγιης ῥγο ἐθρηρίο. 248, 240 
Ῥυδησιάηα ΑΥὙ149212 γορΊ0. δὰ 
Ὄγγῖς ὑαγθαγηη εἰ αηεῖς πορέρ, 31 

Ε. 

ΗΕ; ἦη{. Ρ ἐγ ἀν ,772 τη. προ 
Ἐορίμαάος τη. πριάρ ρροϊίφεα. ' ΙΟ: 

Εἰσδοϑέα Ργοξοὶ ΧΟ. ,ἵ 
Εἰξαφιώτης ΒασοΡὶ σορΉΟ»16᾽1 μη. 15 
Εἰαμα μγῦ:, Ηεύ. Εἰφερ, σὰ Εἰαηΐεθη {{724}}. 2277 
Εἰαὶς ὀρρίάμτρ εὐ. χὰ ὅδ τὰ: 
ΕἸοξέγμηι μά ἀϊξηνη. 76. φιβά Πε, 85. πὲ παίέαεηγ. διά. ὃς 81 
ΕἸερῥαρέηρι ἀδθηεες φεῖδι αι σογημᾳ ἀξ. 275 
ΕἰθρΡάς μρηείο ἀϊξίης. 273 
Εἰ γηιαῖς Ηεν. Εἰ4». 259 
Ἐριοάπις γιογις τὶ. 182 
Ἐγηρηία ψμΐά, 5 τριάρ ἀξ 4. ι 175, 176 
Ἐρι1)1 ἩΔ4Υ6 ΖΗ044)1477 [Π2. 309 
Ἐρῥείης τσ: μά»: οοἰεὔγές. 2ος 
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ἄϊοεγ(α. 130, 140, 141. 
ΘΟ 4άες εγύς ἃ Ῥβαηῆοίνης σομάζἐα. ΑΙ οϑ, 109 
Ταάσειξο μγιάο ἀξ 4. 110 
Ταάακιγ Ρῥαηπίοηηι αὶ Οφάάῆδης πο» ἀϊοεν(α. ἬΤΙΟ, {{Ὲ} 

ἼΝΡΕΧ 
ἙπΥΟβ ἐγ2 4.724 5714 ΡΥΘΥΔΟΜΣΟΥΪΖ, : 82} 
Ἐπγορα 5 Ασα Οοπηρι τρμῆα ΟΠ ΠσοΥ 6 ογράἑεα. 2. 
Ἑπγορώ ράγς οσοϊμ4. ὨίοηγΠο ῥάΥΠηὶ ΘΟΡΊΣΓΖ. 1014. 
Επγοεας σμρι ρῥο γ01 γμΣ ὩΘεΉγ, φο. 1, ἀσΟΉΖ ΟΊ :, Τ101 Μεο[ρηῖ- 

τι5, βμυτμ. :ἰϑι4. 
Ἐπχέημς ῬΟΉδΗς, ΦΗΟΜ ΔΑ, Αἰ χέηπς. λο. μηδ μένην: ποναρῃ,, ἴδ... 

φηαῇ 12 ἄμ γ44714 εἰϊγορηρεις. 15. ϑογεῤέοο ἀγομὲ (γα. 50 
ως 4μ4»140516 ῥγο γΙΕΥ 2416 βοηξέη. όβ8, 83. 

σ. 

“44ὲς τηίμίᾳ ῥγορε ὕγειτρε Ἠεγομίρηι. τοριαη αὖ Ἐνγερία, 

σα ἢ Μάη: ῥγοχῖ,: σα ΜΜεογτάζο»ρ. 58, 56. 
σαίτα αἰτᾳ Οἰαίρίηα, αἰέᾳ Ὑγφηζαρέηα. 74, 75. Ἰγαηζαίρίηα ἦρι. 

“ΉΔεμΟΥ ράγεος ἀἐυ(. ες 0 Ν 
(αἱρῇ Τδοότωι 85 Οοίξα τ άθη. 75. μράρ [ο υοραεὶ, τϑι4.. 
Τλλώται τη 414 1. ἀεΐη Οαἰϊοστάο, Ι94 
Οαἰίρα πρηάς ἀ1ξ14. ; 2240 
Οαημάαγίάα ( ῥογβεγαρα Οἀγφαγίά ) τδὲ Πεΐ. 280. 
ὅδ ηρες βημυτογηι τα χΊμης βαξεετ. 283 
ὦ υαγηδηξος αἰτὴς 1,1ζ γος, «ἰδὲς “Ἐεῤίορο-. 59 σαταηγύς μηάε ἀξία. 224 
Οεάγοα “γίαης ράγ:. χ66. ζμαηι [ογέ ξ. ,ό9 
(εγη!α)11 Βοιἰξοοί. 74. μηά 428}. τι. 
(ον ΊΑΉ16Ρ ἐ6Υ17)21212. 1814. 
ζω γονῆς (δος 7μα [μεγΐ. 140. 
Θεία αἰτης Τρυχοῖα, αἰδή δογελτοα σϑης. 8 
Θεέ ὃ ὕαοῖ, ποριῖρηα [ἐγυτίία, μμάρ. 78, 79 
σοί ξ5 Ταοὶ 4} ἀϊυεγῇ. 
Οἷν βπυΐς 

1014, 
ΜΟΥ ΡΥοάέγα υὐάρεηγ, 63. Ριοί, ἃ Νο ἀλοογβιε. 

δογεγηαηι φἀυεξία Ἐπγρρά καὶ Ἴουο γριά. 38. 
(σγάοζα γ10771671 τιγ1616. οῦ : οΥ Ογοῖα ῥγοβυῖε ἀϊξῖ4 χη. ἴθ. 1,5 θ [ρι Ε4 ΖΗ ΔΈΜΟΥ 24γὲες ΟΕ 

δξτεηγ. 10] 1014. 
ΟΥαῖας ρος μηάρ ἐἰϊζῖας οοἰΐῃε. δ. 
συπεβα γη{, χμᾳ ξ5 Βαίοαγος, μηάρ ἀξ. 112, 118 



ΚΝΡΈΣΧ, 

Η. 

.Ἵ4,νε μο. μιά ἀΐξμις. τὉ3. 1.γα11 ξ5. Μεάϊοὶ Τγλβευ]ὲ ἐεγ- 
77117118. ιϑιὰ 

Ἡεἰϊας ΡΥ ΡΥ γιά. 97. 4147. [46 ἨΟΤΊΘΉ )οίεα ργοξοη[πρι. ἴδ. 
4ἀἶᾳ ἐπέτισ. 4.5. τ2146 {ξςΦ υοσάτθ, 129 ἨδΠ οἰ βορέης ἐάη:Ἡ 

γ{ι [Πβηόηάα: 1δια. ἀε Ἡεϊϊς βαδμία φηῦ 
Ἡρηοοῤῆ, Ρομεϊο 
Ἡ γομίος Ὑγγίμς οὐϊογῖα, Οαάϊέαη4 ἄμα. 35 

Ἡεγομίη οοἰμηρηα 756 1014, 

Ἡογομίορι Αὐγίαγι 55 Οαίρον ἀλομ 8 πη βησαρηγ. 184. 

Ἡογομίς σε χη [Πιὶ πορηΐηθ οἱ οηΐξης. ἴορ 

Ἡογομίος 1,1 ὑγοης Ζη1ς. 113 

Ἡεντμοηαῇ4. Μιὰς Ρ᾽αμαρΟΥΣΑ. } 

Ἡ ῥογὲ φογρμι, φηοα ῥγΥΟΜΙΟΉΓΟΥ ΤΉ, ΤΟΥ βηῆ ογοάϊμης. 1014. 

Ἡεἰβουτεηγι η1476 ῥγ0 Ἠ16 4ΠἘΕΥΥΔΉΘΟ. 27 

Ἠεἤρεγῖα σεν ἀἰξία Τεαϊᾳ ξ5 Ηξβάηῖα. 101. 

Ἡ εἰ ενάμρι βουεῖς υαυτης Πρ ἐΥΣΡΜΓΗΥ. 58 

ἙαΡηία 46 Ἡείβευτάμηι γηαίὲς μηά6. 143 

Ἠείροεντάος Ἰη[ἡἰ 4 εἰϑὲ, Ἰοϊά. “4 Οαῃιεουτάϊδμς ἀϊοοΥ (4: 1θι4. 

᾿Ἡρέγηγία πριάο {1 514. 87 

Η!ϊϑογηῖα. Μιὰδ ΙΘΥΉ6. 
Η!φΡονιοίρτ δαγηήαεᾳ πρια16 [ε ἀξ. δε 

Ηραηπῖα ποριθη ππάθ. 73: ΟΥ̓ ΟΥ̓ΖΟΙς Ἰδηοία, υοοαέά. δι, 2) 

Οὐ ἐγονράγεος ἀἱυί. Ἰοιά. ΟΟΥΟ ῥηδμίο Πηηῖί. 74 

ΗΟ ΔΟΥ ῥά Υ14 δΥΗΥΥΊ ρμαρίἐά. 204 

Βαοιὶ Ἡγαηεο: ξθ ὕες οἰήγη 4. [ο2 

᾿Ἡνγάκίῥες βπυ. τη, ΤΙΜΉ ἢπορς, Ῥίοϊ. Βιέάαίῥο-. 278 

Ἑαφμϊα ἀδ Ἡγίαναρει πη. 199 

ΠΕ ρομίη μία εἰ. 95 

Ἡγραηῖς {ει Ἠγρα{ς Ιπάϊᾳς βπυ. ῬίοΙ. Βιδᾳ: 
278 

Ἡγραηῖ βπυ. ἐχροάἑ Ἰ0η1: Αἰοχαηάγἠ ἐεΥΡΠΉ5. 281. Τὰ ΤῬιάμη, 

πο 1: Οαηροηι, [ὃ ΘΧΟΠΕΥΑξ. τθϊά. 

εὁ ΗνΡοΥϑουθῖ ΦΉΣ Ή14. 153 

Ἠγγοαηΐα εδὲ βέα. 404. 

᾿Ἠγγοαρίμη ηῆάγο, 404 85 Οα[β,ιη1. Ψιάε Οαβέπιη2, 

Ἡγτοαηϊὴ ργο φμῆδη [015 Ηγγο Ή12 πιάγῖ: 4οοο. 17:. 

᾿Ἰαέξα- 

ρθη, ᾿ ΠΩΣ [ὲ ἀξ. τ68. υαγῖὴς ἰοοῖς [ρ4γ]. 1. 

ἄ.,.". 



200 

Τῆνυς Ἀ]οΉ. Πὶ αἰ ἹΜδοοάοηϊα βάγ:. : 39. 

γηάξα πἰεήρια αἀ ΟΥ̓ΕΗΗ2 γοσίο ῥαθὴε4: 27. ΠΕΡ 1017 ΦΑΥῚ αὔηρς 
ἐ4:. 273 

᾿ ΟΥ7) σδκαρπ -. 274, 275. 

Τηάτα ΣΟΥ 12. 2717} 
Τηάϊα οχέγα Οαησορλ ΠΙοηγο τρηοέά. 1014, 
γιάδα Ὀοεεγῖδης βάγμη1 σοσηῖεα, δῷ αἰϊά δίαρμα ζ4οῖς ΖΗ 401 ῥοάίδ᾽ 

)1ξ4. γ 276 

Ἱμάϊα ῥομ(οειζὴς οἰΐγι ῥαῤτὲα. 1014. ὅς 277 Ὁ 
᾿ 416 Τιάϊα ῥγοάϊσίοίς βανμίᾳ οἱἦγλ "ΑΥΥ ἀἐ. ᾿ 276. 
Τηάα βημυῖῖ οἱαγ [1721]. 274. 
Ἱπάὲ Ζηο σοίογο. 27: 
Ταάζμς ἤπυ. ἀοοοίῃ δίνεις. 267. εδὴ ογέεην, δὰ χμος [ἘΔ [Ὁ ὁχο-ς 

216Υ4:. ο 1016. 
Ἰηάϊα ξὃ Αγίάη ἰΐηιος. 268. 
Τμάϊα Αγίαηδηι αἰἐψηὶ σα ἸοΉΉ. 270 
ἐπ Ιμάπηι ΖΗ] 47, [ὃ ὁχοπουαης βμυΐ. 278, 279. 
Τά Ἰσηγη ηῖαγο αἰῖς ἑάργῃ σμνὶ Εσοο, αἰ215 Σ 461 ΘΙ Βιηῦγο. 3090. 
ἔμ Τιάΐοο, (ἐπι Βμδγο, γπαγὶ δαί, τη ΧΙ. ιόι 
Ψημα τριάς ἀ1ξ}4. 24} 

Τρ 

ΤΝΡΕ Δ. 

Ι΄. 

: ο ρα ἐη [μι ια, 85 πημά ἀξ}. Ἵ 155, 156 
1αἰγίς Κροάέ μΥδε ππάρ ἀἴξβα. ᾿ τό 

Ἱαργσία πηά Πο Ὀοσάξα, 93, 94. Αἰϊῖς ῥΥῸ Ἄρεϊ έα, αἰδδ ἰφεῖης (μι. 

ῥέα. 1014, 14ργ5 υεμέης ἐμά ἀἰξξμδ. 1814. 

Τα 14 [ῥοοίες ξ5 σοίογες ϑάγ1:. 175. 273. ΓΥῸ αἸημίοέο δαδίές ὦ 
ο([ὲ. , 175} 

“αχάγεα τυ. ἨΟ0,1612 172. ΑΥ̓ ΑΧΘΉΣ ΟΟΥΥΗΡΕΜΉΊ. 18ο, τϑν ἢ 

{ῤογῖα, Μιᾶς ΗΠ αηῖα. ' ΑΝ 
Τρεγὲ “{αε1οῖ 4 ἩΣΙΡΑΉΟΥΗ οοἰο)11. 170,17 
Τοάγης βπης Ρεγβοὶ ἐη{μἰ4. το ΘΈΩΝ 

Τοαγίηι γη4Υ6 “ΈραΙ ράγε. 45. πμάρ [ ἀρῥοί φ η71:. 1014. 
Ἐδῤμία 46 Ιραγοξὸ Παράαίο χε βΡὲ τοἰδέν ἢ 124 Ὁ 

Τερημ(4, Νιάς 84γάϊηϊα. ΑΝ 

144 Ογοία γιοης, μϑὲ ἍΉΡΊἐοΥ οἠμσαξης ΓΕΥΓΩΥ. 124 

116 Παξν]} φμὶ ξδ᾽ σπμγείες. Ὁ ᾿ δι4. 
Τεγρο ἑη[μΐᾳ Βγίεαηρῖοα μράρ ἀξία. τ46, τ47. φηρμῖδης 5 γφηῖρς 

σάγοί. ἀν ΓΑ 1014. 

Ἱοῤὸν φμαηάοζη8 ῥγ0 ῬΔαΡΉο. 37:38.77 
11 γεϑηΐα ΟΗΥ “Ροϊο ξθ᾽ Νερέημηως σομ] 4178 ΓΕΥΔΉΣΗΥ. 2ΟΟ, ΔῸΣ 
53,. σε . ἢ . ἘΠ Έ ῖ 

1λιΘ' Ογαοὶς μγῦε, Τροίη ΥΕρΊο. τοιά. ον ΜΜίπογυς ξῷ “ΜΉ0)75 ΟΡ 6 

ἃ Θγαοῖρ ουογἃ ἀϊοάξηγ. 1014. 
της ἥμο. πράς ἀϊξης. : 1ΟΙ͂, ΟΦ 
Τῆγγε γιοάο ἰφείμς, τιοάο βυ ξιτμς [ιραΐεηγ. 309. 96. ῥἰθγημ6 [π΄ 

δμγηΐανι ξὃ Παίριάεῖ4))1 ΘΟ ΡΥ ΡοΉἀς ᾿ οό 

ι ἐμ 



ΙΜΡΕΧΙ͂ 201 
Τωβις ροητημ] 4 [Ἐρ6 ἀηημηιοΥ ΦΏΓΗΥ. 138 
Ἰσοηγ ἠη δουοηι ὑοΥ[4 βησΊ ἐΉΥ. 48 
Τορῖα οἰτγγι Ζη μο[οα Δοραϊά. 37 
Ἰορῖα 6:14771 οἰγη 4 ῥο[ἐθ4 Αεεῖςα, νὴ ΟΣ 
1ογ65 ΑΠαιῖοῖ εχ “εεῖοα ἀράμξ}. 104. ἃς 203 

, ΤΟ114771 21071671 Μ1416. 203, 204 
Τ0)1147)1 γη476 τγ46 ἀξ 7. 37 
Τογ7ης ἤημης Δ ἀγήαέϊοης, Μὲ δ της β4Υ:. 38 
ΤΠ: 1ιπρῖα, τγ1416 σογηΐσογα βΉΡΊΓΗΥ. 48 
Τ|»γιαγίσης Βογθάς Θαοσκίαν ποία. ..43 
Τ{Πσπρϑ {ἤηπγ7ι μἰέγα γπουθηη1 Γ)1071. ῥΥΟΓΟΉΑΕ. ἼΣΟΝ 
1Πεγ δ᾽ Τοαμπδίις ἑάοιι βηυΐις. 77. εἰδὴ γονιοῦ} τημέθέ, 55 πο 

οὔτα ῥάφοαι. Ἰοϊά. πμϊηρι οὔ έηγη 1. “Δ γ1 4 10.712. ἨΔΑΓΘ Θ7212:- 
5 ε. 1Ὁϊ4. 

ΤΠΡηιὶ φρρεϊαεῖο χα]α χρηςικῶς. 39 
εκ α γΥξίο μα, ξ΄ μμάρ ἨΟΡΊΘΉ. 36 
“πώ 4 πρά6 41 14. ἘΟΛΑΆΝΝ 
“πη ΔΕΥ ογαον, ζὃ τριάρ ποριθη Ηρφ. 1355» 136. ΟΥ̓ 1 84ηο 

ἩΔΙΩ͂ [ο ΔΗ. 1014. 
ΖΉΡΙΓΟΥ 15 ΟὙθ 4 ἩάεΗΣ ἔογεηγ. 14. αἰζις Ρἠβογίοης, αἰΐης Ρ᾿γ- 

ἤοιις. Ἰοιά. ἀὸ ἥουε Ρῥγῇοο, 4 φΈΡοΥ ε}. 125. ΟὙ ΟΥΖοῖ; 
ἡἼξς 24)ς, Ζιωύς. τθιὰ. 

Κ. 

] Αἰλὰμ» ᾽᾿ΕρυϑραΟ- ΠἱομνΠο 4η19. 275 
Κυώνε» οφγμίθης ῥγὸ ἨῖΘΎΟ. 154 

δ᾽ 

Ϊ ““.ε4σριοη, Ζη6 ξ5 ϑραγεα. ΙΟΙ 
1, αοϊγιῖα ἍΜ Ή0)115 ΤΟ, [Η7}}. Ι 

1,4εἴ φρεῖζη: ξ5 γῦ! ἐΘΥΡΆ1Ή1: 87, 88 
Δ ποθ Τηζμία πράρ ἢὸ ἀξία. 137, 138. υαγ724 εἴπ πογηΐηα. 1014. 
1, ογιρος ΤΉ [ΠἘοΥΎᾺ 1. εγημῖα ηοδ 115. 121. Κγμίσαημς ΟΗΥ 1 1 ἀφολ 68 
γαιηγ. 101ά. 

1 τος ἐη{πε4, πο εὐ. 137. φμῆδεις γοδης οοἰονγ3. 1014. 
Ζ ἐμορ (γυῖα Οαρραάοοία, ἀηὲ 671: ρ47:. 241 
1τϑηγηλάες ἡμίμ ας χη. 121 

“1. 1ϑαηηςγποης πράρ [Πς ὑσοατης. 230 
"Ζ 1ἰγδαιρη ργοριοξ. μηαρ [0 εἰ ξἜπ». 117 
ΤΑΣ δΥΟΡΥῖε χηα, ξ9 ππάε ἀϊξὶα. 25; 26 
1 1ῦγα τογεῖᾳ οὐδὴς ρβ4γ5. 525. ὙγΑροχῖο ΠΡΉ ἐς ῥα ϊὲα. 1014. 
1.1ῦγα ράγ: γηαρηᾷ οἰδηλ ράγηγι σοση 4 ἸΌΪ4, ῥάρε ρου Ίηᾳ με} [15 
ἐπεαν ᾿ ᾿ 4 
152: Γι 201|77), σΟ[]}}11|}71. 27» 

δορὶ τ πώρίς [2] ἐπ: ἡ, 102 
ἢ 0(γὲ 



46 τς ΤῊΝ »ΕᾺΧ 
Τοογὶ τ Οποίαγηηρῃ σοίο»]. νς 96. 
1 οησίεμάο 9 ἰαεεμάο ἐϑύγῳ μη66 {10 ἀξ} 4. "47 28. 
1 ἐορ άσογη7)1 ἐΘΥΥΩ͂ 7Π4. ἔην Ὁ 58 Ὁ 
1 οεης ΗοΥΕΥο 4 αγδου, ηο2} ῥουϑά. ἘΝ ΟΝ 
Τιοαηῖ εδὶ, ξ5 μηάρ 41ξ11. 89 
μα ἀξ φη4{] 1,πο1γ14. 2οὅ 
1 πγι4 ξθ ΞΟΥΥ(Ο σΟ7))1114 (χογά. 209 
1,γεφορμίᾳ ἀπρίρκα. 213, 214 
1 γοίαρεοηηι Οαγ14 Ῥορίς σοηίμμαάμηξ: 210 
1. γος ἀγα βευ. πριάθ [ς ἀτξῆμ. 252 
1.,γεϊϊα τεηάδ ἀϊζία, 5 κῃ ἃ Μαορῖα ἀϊυοΥ4- 2οό, 207 
ὰ 1.γά Βαρσοθης οπἰξης. 209 
ὠπὸ ΔΑ Λυδῶν ἱμάϊ ἀξ}, , 1016. 

Μ. 

“΄εάήορέ4 ( οἰέγι Ἐγι4ε 14) ὠμά ἀξ 4. 103. ΡΥ»Ο ἀηση- 
(4, ροίέεα ἰφεΐπς ῥγοέθηΖ. τι. 

ἡ ραμῆγ: ἤπυ. βεχης φρο οοἰοῥγαΐΐ. "ΠΟΙ͂, 
ἽΜαρηα Ογροΐα εὶ, ξ5 μηάο Πὴ ἀξ]. 9ο 
ἹΜδογοῦϊ: “ΈΣΡΙορος εὖτ, ξ5 μπᾶ Πὰς 4} 1, 141 
ἹΜαογοηε: ῥο[]64 5.450) Ὁ:οάεΐ. 188, 189 
ἹΜαγάως, ξ5 Μάαγρις, βηυ ἀλυεν, 179 
Μαγά» 7μὶ 5 Απηάγαϊ, 7η6 [6465- 178, 179 
Δίαγρις Μαγρίσης πο. [)το᾽ι. ἸΜ4γ ἄμ. 1014. 
ἡ αγταηάνμογηγι {δος εὐὶ. Οογδογης ἐδὲ οχέγαάξίης ἔεΥεμΥ. Ἰοϊόὶι. 
ἍΜαοηῖα πρμάρ ἀξῖ4. 207. 4η ὰ 1,γά14 ἀϊνοτί. 1814. 
ΜΜαοΐῖς, γηαῖϑυ Ῥομεῖ, πράρ [Π. ϑοσάξΆ. 50 
ἽΜαοία ε71:5 φζοοίᾳ. 1814. ὃς πόᾳ 
Δα α[νἱ11 ξ5 Μααν ρὶ Νηνηάΐσα γοηξος. 54. 
αἤογεις γμογῖς πραθ [ἢς αἰξξξῃς. 210. 51τὲι 
ἹΜασαλίω [.αεἴγηῖ ΜΑ[ 114. 36 
ἡ]α] σοι δογειε πϑι ροβεῖ. α81. (πη ΉΉ οαη ηἹ βοέογας. 1Ὁ. 
Τμδερογηάεῖοα αἰ (οἱρίδγιο ἰαμάρς. 173;.174. 
Μαξΐαηα γεστο]χές Μά ;αηΙ. 147 
ἹΜαΐΐαμα » . 1014. 
λδηγι μπάθ «Ἰζ1:. 54 
“Μαπγζέαητα ῥΥ17)21771 1110 4, ΚοΡΑΉ ἀμρίρο:. δια. 
Μκηγίεάηιῖα Οαἰαγθης οἰτρι Νά 14. 1814. 
ἡ αη[ζοίᾳα πάρ ἀϊξ4. .. 202 
ἽΜεάϊα πρό ἀϊξ4. 254. 1π ἀπας ράγεες αν. 1814. 
ΜΜεάϊοπηι οἰομη φητά. 255) 2565 
ἹΜεραυῖς οἰΖηηι ΔΕ 1006 ρῥάΎς. ΙΟΙ 
ἸΜεἰαμοῤίαη ϑαγγηαί. 79, 8905 
ἹΜείᾳ: βπυ. ξὺ ϑίμης. [ δὰ 137.) 
ἡΜείϊέοογεα, [64 Ῥαίαγμοη, Ἡδογσμΐφ:. ὲ Τορ 
ἸΜέφηη)ηογῖς [ἐἀἐμα ΑΝΥΟΥ 4ηι (πἰμέφης. , όφ 

ἹΜρ»»"))072 



ΤΥ ΈΕΟΣ. 
Μεριμομ ηῖς, ξϑ᾽ σεν Αμγογώ βίμις ἀἰδίμς. 70. αἰἐχιὶ δὴ δερρι 

μοϊιηε. 264, χγό 
ἡΜορέηχ 1Ή {5 φεῖδη 44» Τιοεορ αρτέες. δ, Ι .3 
ἽΜεγοῦ 1η||. χμίϑης βοΐ οἱγοι αι. όᾳ 
ἽΜεαρέα 7μᾳ γϑρῖο. οά4 
Μείαροεαηιῖα Ἠθῦ. Ἄγαρι ΝΡ αγαῖρι. χ4.5. ἰμν ΚΕ ἐξ45. ἸΌΙά. 
Μεαθαεα εὐ Πεῖ, 253 
ἡΜεια α πηάο ἀ7ξ14. 272 
ἹΜεοεαροηεηηι μηαἷρ (1 17. οΙ 
ἹΜεδεγοροίς 4η14. 88 
Μεόεμς ΑΡο ]Πη15 ογαομίο οοίοξγ δ. 107. χο4. 4ρεῖζηά οἴη: σίογῖα, 

δ᾽ εοἰοπῖς 1πιάρ ἀμξς. 1θιἡ. 
Μίλτοθ- γεγίσα, ἩθῊ γ11}21|77,. 286 
ΜίλτΘ. ᾿Αυνείη» γηῤγῖοα δίμορίοα. 1δ14, 
Μεποῦυα αγεῖμηι ῥγ[6:. 85, 86 

᾿ϑοί ΡογΠς: ΜΊΣΡΥ ας. ; ιόι 
Δμ4 14 βοηηβοέηι, ξδ μπᾶ ηοηιθη. 174. ομγ Ζουΐς 88 Μπε- 

γῃρίγηε: {|16. 1δι4. 
Μγγάοηες αἰ ἦη Ῥβγυγσῖα, αἰ ἦς ἹΜδφοοήοριΐᾳ, 200 
ἡ γγγαιάονος μηάρ [ς Ὁοοαε1. [29 
γυγρα ππάο ἀξία. 229 
γγεοιρι γηάγε δ, ξ5᾽ πάθ ἀξίην, 4... 45. ΑἘραὶ βάγ: ε[} Ου- 

οἰαάας αἰἰμοη5. 1014. 
ΜγΠ4 Ἐπγοραα, 7μ4 ξὃ Μαβα. ᾿ 82 
γα 1 414 ἀἩρίοχ. τοϑ, τος. νυἱάς “Εοίῥ. 
ΜΔ ΑΠαιοῖ ἀη Ἐμγοβάογμν οοίομῇ. Ἰδι4. πράρ ἀρρείίαεὶ υἱέες 

ΠΉΓΗΥ, 1014. 
ΜΜγίόνεηι ξ5 Ρ γγσιρη βμθς βάγηηι ἀἐογ ει]. 1814. 

Ν. 

Αδαεαὶ μηάε ἀξ, 5 πϑὶ ροεὲ. 235. 
ΝΝα[Αγηογιος {ὩβεγΉ1 ΘΟΉΕΘΉΊΡΕΟΥΕ". 57. Ζηάμάο δ᾽ σπν, καὶ 

Κογηάη1 ἀεἰοεῖ. Ἰθ 14. πράρ ἀϊξίος [έμαε Ρ ρηα:. 114. 
ἸΝΦΑΡοΟΙ»α ἐδάφη ομη1 1, ΟΡ ῖ γη4ρΊ14. 56. 
ἽΝεαροί»» Οαρηβαηῖς πγῦν, οἰΐγη Ραγεβρεηορβε. 88, 89 
ἹΝεύυϊάος ἠη Βαοορὶ {χογῖς 4μ14 Πρηήβορης. 175 
Νήφικ Θ- εΥῦς, )ο[ἐεᾳ 1,ομοά-. 175 
ἽΝογτεις Τεῦδοα τη γγ07-. 1δ14. 
ἽΝησιαί δος 1071 7107} ῥΥΟΡΥ 771. 48 
ἽΝ δον Πἰμυΐμς, ομ μς φοοοί,» ΝΊΡΥΙ ΩΦ. 59. ἃ Νήϊο ἀοεγίῃς, σοηέγα 

Ρμγέμι. 63. ΔΓ 1. ξϑ 4018 εογητίηης ἀἠοέ το βοξοβ. Ἰδ]4. 
ἸΝήρυζές μενα Ὁ σεμίος. 59 
ἽΝ σῖγα τιγῦς δου ΜΜείγορο  . 1θι. 
ἸΝισγ μη ῬΟΘΕΣ ργο “μους οὗ(οηγο οοίογο. 149. 154 
ΝΝείπς ἤπυ. “Ἐεῥιορίδμς δῖγῖς. 64. πάη ΠΟΣΙΡΉ ΉΜΈΦΕ. ός 
ἸΝή ες: μηάς ἀξ», τθ1ἀ. 
ε΄ : ΝΗ 

303 



3.4. ΝΡΕΧ. Ι 
ΝΗ οὔδέά μοι 85 7. ὅ5,6 6. 
ΙΝ μη 10} ΠΜΔΗΥΤΕΑΉΙΑ οΥἽγὲ ἔα ῥγοάήξηγῃ. 62, 63. σεγς ΝΜ 

ΟΥ̓. όᾳ, 
ΝΣ ἐχηρμάεῖο, 85 εἰμς σαη[. “66. 
Νειλομέτριον 7π|4. ὁ , ᾿ ἰθ 14, Ι 
ΝΝέριο γϑ, Ζη ξ5 ΝΜέητυθ, υάγίμς ἤέης εὐ ΦΉΣ ΗΓ. 25» ; 
ἸΝογπαρ:, 7η1 ξ5᾽ Νιρημέάα, πάρ 4 ΕΣ. 54. 55. 
Νιση ἀα4 οἰτηι ἰφέα, Ῥοίέοα σοηέγαξία.  ΔΌΙ 
Ἵνα 1. τἤγοα σθης αα ΝΠ [6 χη. ό4 
Ἀγ.., Βαοορ: ΙΝδέαἶξ ἰοαο. υάγῖης [έτις ἐΥΤΡΉΣΕΗΥ. 232. 284 
ΝΠ: υἱα4, φμάνι βΒαρορης ρογηθη[ῃς ο[}, “Ζοάίφοι: 6 ἠὲ χμᾳι 
δοί [εΥ ἐπ7. 282 

Ο. 

ΟΦΑΉΣ ἨΘΉΕῊ μηαἴ6. 23, γχ4. Ὁ Θ 420 45 ἐΕΥΥΑ αγιδίφεην. δι, 
Οὐοθ4η2 Βογεαίις 1η1 12,2. 73 Ὀργρέσγεχ Τροδαηης, ἃ Ζεο ὠγυγμία 4ηεΐφηά. 9 

Οργυῖς ἐπ. ἘγγΕΡΥ αἰ γεσὶς βλτ κῃ οἰαγα, δεγαφογιὶ [α[[0 δ ΨᾺ 
τόο 

Οἱ γ»ηρῖα, ἱμάϊς οἰάγα, τριεῖ ἀξ Ια. ΟΣ 
᾿Οφιῆπε σέξα, γ. 1013. για ῥγὸ Φγοργῖο ἰοοΐ πογηΐμο ἃ φμϑμ44Ὴ2 

ΑΟΟΙΡΙΣΗΥ. 251 
Ογγεῤία ἃ Βογθα γάρεα ομγ βησαξηγ. ΙοΖ 
Ογορέες βπυ. τριάο ἀξζμης. 2295. 
ΟΠγ1ς 7π1: ἔμογῖξ. 67. ΑΥ̓ΔΕΥΠ 27:06 175 ἀΠοΙ Ηγο 1014. 
Ὄχος ἤπυΐης μϑ. ι 181 

ἐς 

Πὰν ῥοῦ. μη αἴ 41 ξβην). ᾿ {17 
Ραδοίμς ἥν. σμγ Χρυσοῤῥόας ἀξίη. 207 

Ῥαϊαίξίηα Ρεοίρρηρο χμάγ ἰφέα. 224 
Ῥαρῖο»ά εὖ οοἰούγαεα. 205 ῬάηοΣ 0721} ΖΗ] ομίεηη. 246. ομγ ῥα ΟΥΉ702 ἀρης ᾿αδέξης. 18 
Ῥαρείοαρος Πμοῖης ἐδ. 
ΡΑ εη6 αἰτὲς ΤΡΥαοΐς αἰϊὴς Μαοθάοητα ῥγοη. 83 Ῥαρῃρ γίϊᾳ πιά ἐξα. 210. 
ῬλρΊΡ γ᾽ μηγι γγάγὸ αὖ 1160 [μη ἀλοον Πρ». 127 
ῬαγοραρηΣῇ ΕἸ γηιοη χμοάάκρι. 269 
Ῥαγοράηιβί ας φ6,:. τ014.} 
ῬαγΈΡΙα βγορυῖ8 πα ξ5 Ραγεδγοηδ. 257, 2.5: Ῥαγερὲ τηάρ ἀἸξΐ2. 1010 
κως μὰ μρερ ἀξ. 261 
Ῥαγαίίοηρ ἐη( μία. 267, 526 Ῥέας ἐὔηης φἰαεμς “ηϊ4 Πσηΐβεοι, “τό 



ΙΝΡΕΧ. 
Ρεϊα(θὲ αἰτὴς “γοσάο:, αἰἱὴς ὙΡο αἰ , 87. Ιογΐσας ἐηπείας οἰΐγηε ἐδ- 

ὨΝΟΥΗΜ. [6 
Ῥο ζριγρ θμ,, η10η1 Ῥο οηεις, ΟΡ 11 μιοης. ἰδιά. 
Ῥφίορορρθίη: περι ἀἰξξα. 98. αριεἰζηα δες ποημηα. ἸΌχὰ, οἤ η5 [ογ- 

γ145, 85 ἐη μοὶ βαγίο: ἀνυί(α. 10 ια. 
Ῥείογο ῥγ07)). Μγ616 0)2167:. 117 
Ρείμο “Ἔργρεῖ μὐὐὲ πριεδ ΠΟΘ: εἰ 
Ῥφ»)))1116 Ἷ Ριεηήηᾳ, Αἱρος μπάρ ἀξξς. 86 
ἦο Ῥοῦρα πγύὲς [1Ώ οΥΎοΥ Ῥεοίφηη, 213 
Ρεγζα πράθ [5 Ὁοοαίῖ, 5.58, 259. φηάηι ἰοσμρίοίος. 1014. 
Ῥεγ(ἀγη771 γαχ, γὸχ τη ασΉης; ἀρῥοί ει. 1014. 
Ῥοπμοαίεος εὖτ {1ε1. 280 
Ῥρῥαηΐοος μά ἀ{ξ11. 222, ΣῈ 
ῬΡαΉ]ΟΜ1 οΥἶθο 4} ἃ γηΐγο γημαγ. 1θιά. 

 Ρῥαηηοῖδμε μπάθ ἐγ μαίην Αβγοποριία ξδ ἐ{εεγ γη)γι ἐηυθη:10.224. 
Ῥραηΐοος 15: Τραζιηι βευυθηθυ μη. 133 
Ρρωηῆοο Ὠ1οηγΠο ϑγΥ1Ω ῥάγς. 22» 
Ρῥαίξς Ἐρἱγηιθηδάϊς ῥαεγῖα. 38 
Ῥραμάρουῖα ξ5 Ηεγηιοηαῇα γος τριάφ ἀρροϊϊαία. 139 
Ῥράγης ζημίᾳ ξ5 ἐμγγίς. γι 
Ῥραγίπηη Ἠ2476 ῥγῸ “Έρ)ρεῖο. 43 
Ῥρα{ε: βηυτης δὲ ογΐαεμν. 170 
Ῥρα(δίἐς «ἰδὲς 1,γοῖα, αἰδὴς Βα . εὖ. 213 
Ρυγσίᾳ ἀπμρίοκ, τιάου, ξ9 ρλίριου. ζοο, ΜΊμΟΥ αἰΐέον Τγοάς ἀϊ- 

δα. τϑι4. Ρῥυγσίᾳ ποριθη πρό. 1014, 
Ρβυύγσεος 4; ἐ ΜΜασράοηξᾳ “μὲ ΤΡυκοῖα ογεξ, 213. 
Ῥ:οοηείη: ΘΑ» βρης ὉἹοῖη μηα ΟΥ̓ΕΙ. 89 
ΡΣ ἐμ Βγίεαηηΐα “μὲ, δ τριάς ἀξ, 146 
Ρ;Πάϊα4 χηάη [εγακ. 214 
Ῥέεγηα ἐημί πηά ἀρῥε αι. 113 
Ρίοεα. 4όι. Μιὰς 188. }. 
ιδ-Ροίο ρουβϑέμτις [ὃ τῈΘΉ [01 65. 153 

Τ Ροηέις χα] τἰξοχίωδ, ῥγο Ἐπιχτριο, γμάγ . 49 
Ἡ Ρρρεῖ ἀοσοί δογεριος ροπέθ: ῥαδίξα, 19ό 
Ῥαηξπηάο υοοαεὶ Οαγεβαρίηθη{8. ; 2 
ΡῬωηξὶ ἐ Οἀγεβραρηο ἘΔΊρΥ Αγ οοαξῇ:, 1016. 
τιόλις 7Ζμ4μάρ7η6 })γογθσίοηθ. ᾿ 1236, 137 
ΠπΠόλθ᾽ νυαγῖα ρηήβοαι. , 152, 153 
Ῥγοροιμε: τγε6 {15 υοοάϊ 4. ΩΝ 

Ῥγοΐοῖι ὁ Ραϊίθηο 1 ῬΡΑΥΉΜ ἩηρΥΌΙΕ. ΥΙ 

Ῥγγοηαη: γ10215 μπᾶ ἀζξξης. ᾿ γ8 

Ῥγεῤία(ε Ργερο, ὁαάθηι σμι Ὠοἰρῥὲς μν τ, πριρ [ο ἀρβοϊίαεα. τοό 
Ἐγείροη ἄγάοο, 5 46 εο βαϑηία. [ο7 
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οὔ 

ἩΠρα ποριΐηρ, φημ ξ5 Οὐδείο, ἐεγνα σμΐεα. 125. 133 
ΒΡοσίμι μη ἀρῥεί χε. 118. 

ἘΡοάο: μι [οἰὲ {πογά. 125. 
ΒΡοΔ 1 ἃ (οἰογο γον} 4182 ἹΚολουσαεις. 126 
ἘΡοΙΪ "0"1174 Ὁ 4714. 1δι4.. 
Βριρῥαὶ γηορέθς πηάρ Πὰς υοοαιῖ. 81. ημὶ 1 ἐαίθς γβομθς γὙεβευῖ- 

ΠΉΣΗΥ. 1014, 

ΙΝΡΑΧΙ 

1. 

Ἐμδγπηι γῖαγ πάρ [0 4] 791. ἶ 30, 31 
Ἀμδγηρι Ῥη4γ6 φηοάηαρη [ . 34. "0 [ηης γαδίσς [οἷμς, {84 ξδ΄ 

Ὁεο4Ή1 ῥαγς. 1014. 
Βαδγηηιηῖαγο αἰἱὴς χμοα ἰδὲς ᾿πάΐομνα. τότ. αὖ “Εε ηορία σὰ Τάς 

ῥγοὐ »6}} ῥγοξθη 79. 173 
Ῥυσμὸς χηξά Πρσηῖβοοε. 5 

5. 

δικά γιοίο βυιξίο, τηοάο ἰάεο {μριρὲα. 238 ἶ 
δάνω τη Γιάϊα. Μιᾶς δηὕα. τὰς 

5αίαα μη46 ἀἸζ14. χ3... 1.«αεἱηὶς ΤΡΗΥΓογα γοσῖο ραδηέά. 1014.. 
δ αῥατ11 πουιΐηε Βασοθις ἃ Τργαοίδης σμίρας. [49 
δας Ρεγβοα φεη:: 2όο. 
δ,οα σοἰονοΥΥ 1,14 ρθη: δογέδῆσα. 182. δὲ βοπεὲ. 1014. 
ὁ. ΔΟΥΉ71 ῥΥΟΊΟ" ΟΥΠ)1 αὖ, 142. 
δ.4|4»915 1η{{ τὖὲ ΧοΥχος οἱ ξίς. τ 129. 
δ᾽. “ἰογιέίηῖ ει ΠΕ]. 94 
δ αηητ6ς ΟΥ̓ Θοῖς δα μη. ᾿ 93 
δ.» ργαοία, οἰΐρι δάγιος, τριάρ ἢ ὑτοαέα. 131. ΟΑΡΊγΟΥΗ1. {8π 

ἐ6-. ᾿ διά. 
5.47η0: αἰΐα “171091 (ογά. 135 
δαηράγίης βηυ. φμὶ ϑ ϑάσαγῖς. ΣΤπας τ ΟΝ 
5 γαοοηΐ ἄγαος μπάο Πο ἀ1 811. 236, 237 
δ αγάσηαραίὶ Ἐρηίαρβίπηη. 217. 218] 
ϑαρρῥιγὶ Ἠ0Ή161) ΠΗ 46. 270 
δαγάϊητα, 7Ζηώ 5 Τορημα, μριάο [10 ἀξ}. 113, 114 

ξϊα. Ἰθι4. «αἰἰα ΔΠαιίσα, αἰδα Ἐπγοραα. κό64. ῥγοηιθ 101 βόγβδτ. 
76 Ὠϊυές, τ 166 

ϑαγολίοις, 4π1 ξὅ Μοσαγίοης, δίμμς μμάφ αἰ ξ]ης. ΟῚ 
ὅδ. ἐγ 41 6.6 765 σοὴης ἐΗΟΘΥ ΚΗ. ᾿ πο ΟΝ 
ϑιφέπγηις, ἘρόνΘ.. φηϊά Πρηῖῇοθῖ. 128 
δοίη αυῖία, μα 85 Βαίεια, τήσοης ρθη [μ|4. 12 
δοοάγῆ, (τι δοάγ, τιδὲ {Π2. 270. 
δογιμρ [Σορηίο πιά πον). 117, 118. τρια βαϑμί 6 64 ογξά. δ. 
δογης τη θαι ἐ Ογοίάμι 6 4Π6 ΘΡοΥ 464,2 ΜΗΜΊΕΥΟ, “1,8 



ἹΝΒΕΧ. 
δογερα Νοριαάο: ξ5 ὡμαξύζιοι. τ66, 167. 15 ϑογεία αῇρηὶ μὲ, 

)έοογα 17 [ὖ ἀ1ο γμογαρεηγ. ἸὈϊὰ, σΗΥ ὰ ἰοοο 172 ἰοοιηι γηῖργθηξ. 
1διἅ. 

δουεβίσης Οσοάηης ὈοέοΥ δῆς Ἰσηοίη5. 155. Οαἰῥ1ο γηιαγὶ Ὁ] ΖΉΔ)71 
{0 ογεάϊάργεο. 176 

ϑέγερ1α ράγοά πα. 27. 78 
δογερία Ἀϑὐδέν τ οι φηαηι ἰαέο ραύπεγῖε. Ἰθ14. β δῖ [Ὡρηρε4 Ζμο5 ἔϑγ- 

γγΐγος ῥαφημογῖξ. 176 
ϑογερ “η{γαίος, χιὶ ξ5 Τηάοίογερα. 267 
δορηίέα γαφος πα Π. ὑοοαι. “36 
δείομοῖα Βαῤγίομτα ἃ 7π0 σομάϊεα. 245. γηιαῖρ οσιηγ Βαὐγίο)6 σοημ)- 

αϊέηγ. 248 
ϑεῖσο 1, ἀΟΟΉΉ71 σοίογῖα, πη Ὁοχ αἰσελγὴς. 214 
δεγαρὶς 7μΐς, δ μράθ ἀἰξη5, 70, 71. ὁ.πἰ ἔηιάρο ὁ ϑήμορο Α]6χά;- 

εἰγίχ φάσυοξία. 1814. 
δεγϑογιῖς ραίμς Ἰη “ΖΕ ργρέο. 70. ομηὰὶ Α ρῥαίρῖτς ἰάοε ὶ ϑέγαβοπα 

σΟΉ μά Ἴ ΗΥ. 1014. 
ϑογε: δ. 4οἰς οἱοΐηΐ ὨΙοΉγ 0 ΟἹ[.. 183 
δου σα ὉΘέοΥΗὉ)1 ᾿οάἑογης ΟΡ, ῥ4γ:. 1816. 
86 7101:,})1 Ὁδέογος ἐμά βΠεγὶ ρα σι 185. ἃ δογιῤγοῖδης βὲ, φηξ 

Φ' σῆρες υοσσίῖ. τ86. κα δογηνγοῖμο 071 ἀΠ 7 γε. 1014. 24.477: ἢ ψε 
ΟΣ 17} ἃ φογγμῖομ 1: ΠοΥῖ. 187 

δείξῃς 5 ἀὐῤγάμ εν. 129 
δεδα Πιάϊοα σοης. 279 
5710 124 πιά ἀξ }4, 116 
δήομ Σ σΗΥ αἰ] γ ϑισδηξ 41 211. 1014. 
δ1ο Πα αὖ Ιεαϊΐα οἰδγη αυμ 4 οΥθάΣ ΉΥ. 1014. ὃς ττ8 
ὅ 702 γΜΆΥ 1: ἐΟΥΉ 1. 27 
δ2ομίμι γη4γ8 Ρέοίογιο “4 4γαείσηρι. 38. φιϑηζάαηι Ἰ0.11 μάγς 

ΕΠ, «ἰὴ σομέγα. 37. 44 ΛοΡοίοὶ [14 ῬΟΥΥἐρ ἐξην. 105 
57|47γ1: βπυῖη.. 80 
δ) 4ΥΠ Ὑ6010 4η4. 184. ἃ ἨΟ)Ώ]η6 8142 πογηθη ἀράμοϊ ροϊμΐξ. 1Ό. 
5240211:1 γη4γ6, Ρῥωη1ο 7) [Ὁ. (64 ϑγγϊ οι. 43 
᾿5ήηιοὶς ξ5 Χαπερης ἔαρι Ζμαηι Ἡαέηγ ας για ογ βμρεΐηά. 201 
δ 75006 πΥὖς Ρομεῖοά. 191,192 
δΊΉΟΡΟ καὶ Ξονο γριά πηάρ ΠΉσΊ ΗΓ. 1δι4. 
δ1541 εὖ, ᾿ 167 
δ 27:5 7η4719 Ζηϊ4. 32 
57γθ)δης 46 ἔογηῖα ἐγ δ ηγ, 89. πάρ βαδμία ογὲα. 1014. 
δ2γΉ14 ῥοέγΆ 716. : 1014. 
δ7γῖς, ΔΈΡριορτσηε Ν1ΙΣ ποριθη, ππάο. 64. Οἷν 5. Τλγὶς πορ ἡμάΐο 

σοΥΥΉρ 4. τ0ϊ4. 7ηαγα0 15 ΝΖ Μ721 ἨΟΊΊΘ} γΩΜΓΘΕΜΥ. ός 
ϑορα: 4). 211 ΣΟΥΥΏΙΉΣ. 181, 182 
δοί 1σγ615 675 7μ1ῤη{4477 ὉἹ ἀθέτγ. 153, 154 
δοὶ (5 Πηηᾷ μο ποηηηθ ἃ ΒΟΥ ΠΣ ομεξ, Ιόιϊ, τό 
δοίνγι1 οἰἶ17,1 12 1.701 βαγέε. ΠΕ 
δοί; μγῦσ, πράρ φοχ σολοικισμύς. 218 

ι.»ν , ΕΥΥΠΤΙΙΣ 
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γοὅ 

λαὶ υοοαίΐ. 10. “Ἐχπμαξογὶ 71:41 ΤΊΟβΡῖοο ὉΤΟΙΉΟΥ Ε{}. 159.) 

᾿Ταγίας ἃ χεο οοηάτεα ξ9 μηάΐο ἰδ! ἐδΈαεμΥ. ΔῊΝ 
Ταγορεηι, Ογαοῖς Τάρας», ἃ 14 ὑπις σογ εἰ Σέ 11. 93. 

Ταγέοίηις αἰτὴς σαγεοῖα, αἰἐς Οαάος. 84. ὃ. αατ. Βαιῖοα ΗΠ}ρ4- 
η16 Ταγῇς, ξ5 της Ταρτηοσίς. ἱ ΠΥ 

Τουροπέλ- “ροο ἀπε ἰδιαηά, ΦΗΔΥΡ. Ιό61 

Ἴπμγ δογερα, ἃ χιαφις Ταμγῖσα Ορου(οηο[5. 51. ὃς. 78. σά Ταπμτὶ 

γίσαηῃ Ταμγης ΟἹ οῖηΣ ΠΟ ΡΥ ΟΣ ΕΗΥ. 1014. 

ὝΛΗΣ τιογες {:1ε1πιριπὔὲ Πὲς τ63.. ΡΟΥ͂ ΕΟΣ ΔΉ “{42] ἐχρογγοΐίης. 

6477 1) ἐναν ξάγὲος ἀέυ1ὲ, ὉαΥ] 4 ὨΟΉΜΠΑ ἰγείές. ιδιά. 

Ὑαχ ἢ, Τιάέσα ξοης, μὲ Πεῖ. 279. 
Τοίςβεηος ρα 4111. 126} 

Τοτῶρε φιαίτα ἰοσά. . όἐὉ 

Τύκοίος 7.1 τηα6 ἀεί αεα. 127 

ΤοΥσος εὐῦς Α7μφιᾳ ὉἹοίηά. ( 94. 
Τεγγιοῇαες εὐ {Π14, σοπέγα Ρε οί, 214, 21 
ΤοΥνᾳ Τὰ ἐγ: ραγέθς οἰ) ἀϊυτα. 55. Ουκζὶς: ἤσιγᾳ {ΠΩ οἰ} οδ5- ἷ 

πΐέᾳ. 24. Ζμῖφης ἐδυτηίτης ραγεὸς ἀγα, 27. 
ΤΩκῇ τηξείς πϑεγτάς αάδρῖο σοἰεθγαξά. 121. 

Τυεύᾳ, 2.4. ξδ Ῥιρίροίες, “ΕΔΓ ας, ὁ 

ΙΝΡΕΧ. 

φοἸβέείμρι σϑεεγέδιις [οἐετι ΑἸ ΠΌΉΉ. 

δρογΔ4ε: 2}{Π τριάρ [6 ἄϊξ, 134. ΕΑΥΗΉΙ Π072174. 

Φ μοΟΙΊ11|77ι μη146. ἀξ Η92. 
δμ(4 ρας ἀἸζ{4. 
δγϑαγὶς ἃ φιῖδης σοι. 

δ γϑαγίξαγιοη ἰμχης ἜΧΊΓΙΣ οαπ{4. ; 

δ γ6»16 ΔΕ) ΕΣ τιν ῦ: ῬΥῸΡΡ ἸΤΟΡΙΟΜΉΣ α[ μη, 

δυμρίοσάος, 74 ζ5 (σαπεα, μμεο ἀτξ!6. ἐπηρ ςς 48} 
δγγῖα 7147) ἰ416 οἰέγη ῥφεμευῖξ. Ἅ10. 1. ΦΖΉΣΜΩ͂ΝΕ }άγέος ἀἱοία [8 

ριτάμγῃ διγαφοροηῖ, χ21. 1πφάμο γηοηξε τΏ} μας βάγέθς ἀτυας 

ΠΣ 1ΟΉΠΉ7,. 221. ὃς 241 

ϑυγῖ μου ὁχ Δ )γυ14 [αξέμηι. [90 

δγγῖα δείοιοὶς, 4ι4. ξδ Αβείοοροηα, ὙδέγΑβοίς ϑοοαξα ἃ ΖηαίηοΥ 

εὐϑῆῖδης. 55. τά Ζεαέμου ἡ τινος ποριΐμα [ΥΈΊΕα. 1δι4. 

8772 1ηέον (6 ΑὙαηιΙ ΠΣ. 190. 218, 219. 

8)γ1 Ογωοῖς 4111 ΖΗ] Ρεγῇ: Οαῤῥάάοοε:. ἰδιά.. 

8 γος 1π|. (γοϊαάμογι τρια, ἃ δϑῷγτο ἀυονΑ. 1320. 

δγγέος ἄμ, για]ον 9 ηρηου. 4τ. Ἡμᾶρ ΘΎΡΕΣ 4116, 184. 

Ἂν 

“δὴ βΥΟΡΊ ΟΜ ΕΟΥ ΔΏΗΙ ες 

Ὑαηδῖς ἤπυ. εἰϑὶ ογίαεμν. 165. 4η σοησοίριην. Ἰδιὰ. ὃς τόδ᾽ 

Ύαοοο ΡοΥ ας ενὖ:, ξ5 Ὑδοσθηδ γὙϑρῖο. 262. 

ἼΩΡ)Υγ1 υάρα 5615. 
179. 

Ταργούαης 7η {Πὲ ΖΗ {π|4.. 1.58. οαηπι ϑθΓεγες Ρἱεγῖψηθ ηηλὶς 6χο, 

ἐδ)εἐμηε. 1.57. δἰορῥαηεῖς αφημάφοῖξ. 237. 6715 Ζηοοίς οἰ Ξε το 



ΤΝΡΕΧ 
ΤΡ οι Βαοιία σὐν Ἡογομ ἐς 55 Βαρςοιρὶ ραεγῖα ξεγαηξην. 102 

ΤΡοΥ»ἸΟῤγί.6 εδι, ξ9 μράε ἐξα. τοὐ, 1οὅ 

“πίκεα ΤΡογηιοάοηεουι βηυ. “Δηιαχοημηι [δ66ς. ΙοΙ 

ὙΡεαιία ἐμ φμάεμον ράγέες ἀξία. 103. μρια6 ἨΟΊΊΘΉ. 1. “πογρηΐης 

πεῖ ζηά. 1014. 

Τρορέεῖς (ὁπ ΤΡ ο(ῥέ ἐς ραίμς, 4μάὴι ΤΙΡΥΙΣ ργαίανέξην 243 

χηοηιοάο ἤος βαξ. 244 

ΤΡγάςε: Ηδγοάοίο γηΑΧΊΠΙΑ σοΉς. . 82 

ὙΤργάοίς γημίεα οἰίγι αοσοηβεα 4μώ ροί!εα Μαοφάοα!α, .ς 'θιά. 

ὙΡηΐο τη" ριον με [εν Αγξεῖδο οἱγομίο. 151. 7πάπι ἤη{τι|4᾽91 60 γιρὰ 

γηῤηο ῃοραγριὲ. Ἰθια. ἐ: ΤΡρμίο 5οι {ἐλ ε1ο γμ ας ποξίος. Ἰθ] 4. ὅς 1.53 

ΤΡΗΥΓΟΥΑ γεσῖο τὶ. 233, 239 

Τρης πριάδ ἀπε], 239 

Τρη οἱ, μὲ ξ5 ΤγνΥΡοηΐ, ππά 4182. 87 

Τί αγθηξ πὶ. 188 

Τίνεγῖς βμυ. 1 αεΐμηι αὖ Ἡεεγηνὴα ἀξυϊάε. 88 

Τίσγις νυ. αἰδέευ Ὀισίϊεο. 243. μπᾶ πορμΐη4 ἀεάμξ!. 1014. 

Τυοραγές, [ὃ ὙΔοαγ 15, υάγίης [ΠΗ ΕΥ̓ ῬΗΖΓΗΥ. (182, 182 

Τορατίο ἰαρτἠ μηδ ΠΟΊΕΙ. ὅ.51, 2,74 

Ἰογοίω, Νιάς Οογςεεῖς 
ΤοχῚ ἑ. Μιὰς Ταχ ἢ. ἶ 

. Τρέμαογές πορῖοι ἀπά 510 ας ἐηιροεμη1. τό, δέοι ἐς ῥΥΟΉ1. ἘΥ14 
10] » 

ὙΓΡΡγἱς τουγα ῥγὸ ΕἰἸάθ, Φηάγ6. οϑ, 99 

ΤηΊροίς αρμά Ρβωηξοος ΜῈ: πημάα Πο ἀϊξ4. 223 

Ὑγαροζίιη φηαίὶς βρηγά. 53. 4μ4|8 Ὑγαροχῖο Ἄ[γῖοα {»1115. 55 

Τγέξορ βμυ. 85 Τυτεοηῖς ράίης πὶ. 75 

Ττορίοάγεα μπᾶ ἀἸξξ ἢ. 53. 411 Αγανος, αἰδὲς ἜΕΡρίορος μαδῖεῖ. χΔο 

7γο,4, Μιὰς ΠΙΉ7). 
τα προ μπᾶ ἀξ, 37. ὅκχ 87 

ὑγΥ βθημεηι γηάγε, 4οά ξὉ ὙΡρημίνηι ζὃ ΤΙ ΕΥΜΉΙ, 37 

Ὑγγμς πγϑς, αἰτοῦ Σώρᾳ ξ δάγγαά. 2.3. οοἰἱογ121: οἰάγά. 225. 47: 

᾿Τγγης αἰἐμά ἐπι γΉΡΥῸ ΤΠΑΥ:. 223 

Υ. 

ΓΠ Επογο Μίπογυς [9 7ηποηὶ ἃ Ρατίάο ῥγαίφια ξαρη!α φηλά 
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ΑΡΡΕΝΘΙΧ 
᾿ς Τλρυΐ5 ποίπιϊς., ὅς δασππὶ {Π{π; 

ἼΒΙ Ὶ 

Βεγες Οοορτγαρῃϊα [ηΠΙτατοπο5., Ἷῃ Ὀ{αΠῚ 
Τποηϊπ, τά πηζατ. 

Ἑ Ταδμΐ Ο οσναρΡοῖς ἸΠ {ἘΠΕῚ ΠΟΙΈΡΙ γε Ομ θΠη ῬαμΟΙ5 
τεάάετε ναπι. Ταῤηίς ἀμ μηῖσογζαίος ἃ ΠΟδ!5 οοπ- 
οἰηπαΐα {πηξ, αίεουα ἐο 11Π|5 ἐοΥΥ Αγ) οὐδίς, αἰτεγα τὴς 
δικέμένης ἃ ΠτοηγΠο ἀο(ογίρέα, Ζιᾷ δα ἔθγγαυτιπη ροτγίο 

Ἐχπι δεέαγ {25 1Π| ἱπποία!ξ νἱάἀεξον, εβαιιο ρίαηε ξογηχὶ, ιᾶ Ὁ 
Ἰρίο ἀερίηριταγ. Τοτπι5 ἴσ. ἕοττᾶς ἔπης σορηϊίαΣ ἤρτγα, δὉ ογίῃ δ 
οςοαίαπι ρτ οὐπέξιογ, ἃ ϑερίεηΐτίοηε νερὸ δ] Μογια τ: ΠῚ (οΠτΥΑύΤΙΟΓ, 
ἔαπά (ρεοίειη ρα ἴα ἔεγ ; ὅς πιαχίπγα φυϊάςπι [αττχήο 1π τπεάῖο 
εἴζ, υδι᾽ Ππεὰ (δοππάτπι ΝΙία ἤπινιαπη ἀπόξα, ὃς ᾿πάς δὰ ΤΑπα- 
ἴπ ῥγοίγαζξα, ΑἰτΊσαπη ὅς Επγορατη ἂὉ ΑΠα αἰ ρείοϊξ. Α πιεάτα ἢᾶς 
{ππεα, ἑδηααδηη δα, πἰγαπΊαις ἰδέμ5 [δπίππι σοπίγαῃιίαγ, αἴ Οὐριξ 
εἶμο οσοτπιἐπαηξαγ, φαοτγιιηη αἰζεγαπη εἰοις ΑΔ (οἷα, γχΐὰ (σα ηΡὶ5 
οΟἰτία ἴῃ δουταπι νεγεσεη ἀεῆπεηβ, αἰζογατη Αἰτῖσα ὃς Εστορα οοπ- 
ἠαπόξα;, 48 Ἰαχία (σδάσς ἴῃ φοαπΊεη [αΠριαηΐαν, ρα ποϊα]15 δαζεηι 
ἃ (δαϊθας «ὦ ΝΠ] οὗττα ἀπένιξ ἃ {δ ἰηνίσεπη ἀπππηρσαπηζαν. (Οπ4η- 
ἀοφυίάεπι γεγὸ πα ς ἕεγγα ἔπηο ἀεϊοίζας ἤραγα ἃ γεγιξαίε ποηπΊΠ1} 
τεσράϊέ, Αἰτίσα ΘηϊπΊ τα, αιδιη) Οςεδηι:8 ὉοοΙπ115 ΑΙ Π1Ὲ ΠΙΠΠ15 ΟΟΠ- 
τεδηϊταν, αἱ ὃς Αὐϊγα!ον πάτα ραῦβ [ηΐεγ ΓπῸ] ὅς (ὐδηρὶς οἴ ἰὰ 
(ψιαπι Ιοπρὲ ἴῃ Μεγ ἀΐεπη ργοσαγγεγε ορογίιε} πὲ Αἰτοα οἴγοὰ κσᾶ- 
ἀἐ5, Αἤλ δά (σδηρίϑ οἰϊία, ἴῃ δουίπην ἠδπηαΐ ( απὸ δοσεάϊε φαὸᾷ 
ϑεριςαπὶ τ πηιπὶ5 Οὐ δηΐδ!! ἐταίππεγε ορογίθαξ Δ ΠῚ ΓΕῚ νεγιΐαϑ ΡῸ- 
{τ υ1λὲ, ἢ ὈοΠΥ ΠῚ σοπος (αγίοβ τείξος (ευ αν νοΠΠγ115.} 6Χ αἰτεγὰ 
Οὐδὶς ἐευυαγηρ ἐαῤμίᾷ σαὰπλ γερΠπιὸ Πονὶ ροίιμξ σοηοιηηφίᾶ, ΕΔ, 
ἃς ἤσυᾳ ἢπε ΠΠΉΠΑ ἴῃ φα]θ115 νείεγες εγγάγαης, ἔμοῖα σοττῖσὶ ροί- 
{ππξ|. ΑἸξεγαπη Ἰρτέαν Τ᾽ αθαΐδηγ Αἰ το: σοηΐεττε ᾿ϑέϊογεπι δ μι ρεσέ, 
ἘΠ νεγὰ ΠῚ ἔαΓΓΑΓΠῚ ΤΟυτηαπὶ εχ Ταῦ ὰ πονὰ ρογίριοϊδε ({αλιη ὅς 
οἴγο 15 ἀΠπΙηχίπγ5, 46 φαογαπι αι πΊοχ ἀρθέιγ) δά ΠΊ4ΕΕ ἔβη απ 
πογπιαπῃ δά μδοδέ, φυᾷ ἀϊρηοίοὶ ροῆξε ἢ ψυὰ τη ιοην ΠΙ ἀείουρ- 
τἴοηθ ἃ νογιτδές ἀεῆθχυπι Πέ, ὃς φιοΐα οὐΙ5 ροτίιο νεΐεγιδιι5 σορ- 
ῃἰΐα ἔπεγιτ, ὃ. αἱ {τππορίς ΟΥδῚ5. Ῥαττθι5. πιθηλῦγα γθ πα δἀόενε 
ροΐης, Ῥεβοίαηέ ἔς. ἴῃ ΤΑθυ]ἢ ΠΙοηγ ἤο ἀοσοτηπηοάαίᾶ ΑἸ γΑΙο8 
ΑἰΊςδ», Οὐϊθηξαϊος συσάσπῃ ΑΠα ; ὃς ϑερίεηξιιοπαίθϑβ ἴατη ἰγ1}}18 
αᾳυὰπι Ἑυτορα ρατγίεβ, ΠΙοηγ πο ὅς Ρἰουιίαας νεζεγθιι5 Ἱποοσηϊία 
(αὶ τετγαπῃ οἱ ἕετς Οὐδάπο τογπλίπαηζ,ιῦ! ραπζζυϊα οχίγςπια ἃ πὸ- 

[4 Ὀς 

Ἅ11 



315 ΡΡΕΝῬΡΙΧ 
Ὧϊ5 ποίχία) (δὰ ΠΠρεγὶς πανιρδοηϊδι5 ἀείείξας, ηυ185 ὅς «ἰεγαπη 
δικευδμίω ὩΟΌΪ5 ἀρραγπεγαηξ, ααδη Ὁ “ηιογίοο Κοίῥμοῖο «γπεγῖ- 
οάγηι γοοῦτα οἱ ευχαθ Πραξ ργιπιο ἀςέθόξουῦ! Οοίμρηϑο Πὶπη15 1Π] αγ 18. 
Ιῃ Ταδυ]ὰ νεΐεῦι Ὑρμίθι ΟΠ ΠΏ γι15 (απ 1Π|41πὶ Ε8 Ἰη(Ὁ}14Π| 4185 
μούϊε ΠΠ|4η414. νοσλΐῃν ἀγρυθητ15 ὃ ὉΙΟΠΥ ἤΟ ὅς 4115 νείεγιθι15 4114- 
{15 [ἢ ΠΟΙ ΠΊΕ ΔΓΠ15 ΠΟΙ ΙΒ ἜΝΙ ΠΟΠ1115) πὸ ΤαθΪ4Π1 ζοΐδη τη1015 1ο- 
οἱ σταίᾷ ἴῃ ϑερίεηϊγοΠἘ ΠῚ ΠΙΠῚ15 ργοάιςεγα πεςεῆε εἴξέ, Μμάφα 
γάρ ποάϊο ἀϊέϊαμη ργο Ὀι τυ ΠῚ Εγγερο, ὃς Τη{μ]47ηι 8. ὙΡογηα ὑτὸ 
Οογῆθ ποίαν! Πηι15, οἷϊπΠλ μας (15 σοηνεπιαηί ηπ8 ἃ Ὠιοηγῆο ἃς 
ῬΙΌΓΙΠΊΪ5 4115 ἄς Οογη6 αἰεγαπίαν, ΔΜΜοηΉ ρΙας νοτὸ εχίγα ΤΑ]. 
ΔΘ ΠῈ Πέ, φιαπὶ ἴάπίδη (677165 ὨΟΙΠΏΉΙη6 ἃ ὈΙΟΠΥ ΠΟ ΠΟΐΔΙῚ ΠΟμ 
Τορυρησί, αξ τη Οοπ)Πλδηΐατ 5 ποξαίπιμγ, ΟὉΙ ΕΈΙΔΠῚ ΓΔ ΙΟΙ65 αδηα 
ΔΠΠαΐα Πιπέ σὰν Ζ 62.471 ρΟΙΠ 8 φιὰ ΠΊ 8) γηα γ 47,1 ἸΏ] ΠῚ γΕΓΕΓΕΠῚ 
Ταργοϑαριθῃ ἐἢξ σεηίεδηιβ, [ἢ Ἰρίἃ νεΐεγι ΤΑΌΕΪΔ νερὰ ΠΊ ΤΈΓΓΑΓΉΤῚ 
ἰογιηδηγ, αδητπι μεν Ὀιοηγ απ Ποι, ρεγρεειὸ γεξηιηπγμ5, τὲ 
Γεγίριοαχ Ἰεέξου, δαπάεμῃ 1ῃ μ]ευψα!α ἰοσου πη [Οὐ ΠΑ ΠΊ 1ῃ ΘΠ, 
αἰ ποηγηα πονα ΟΥδὶ5 ἐευγάγηηη  αἴλιι[8 τη ουρία νείεγα 1] ἰΘου ΠῚ 
ΟΟΟΙΡΘΓΙΠΈ, ἔλοδ ἀεργεποηάονε ροῆτε. Ραγεδομίαγος εἐΐάηι Ασα, 
Ἐπγορα, 5 4Πι Ταδηίας ἐο δῃϊπιο σοποιηπαν!πγι8, τὲ γεΐεγ σ.0- 
ῬΥΔΡἤ 5 Πποοιπὴ ἀΠΠρεη5 ἰεόζον ἱπόδ ςοριοἤ 5 πιδιδαΐ, φαὸ ᾿πηθα- 
τὰς αὐ ΠΗΪονΙοογιπὴ ὃς Ῥοθέδγιπι ἐουρία Ἔνοϊνεηάα ᾿Π γα τ οΓγ 80- 
οοάαέ, οὐπλ ΤΑθυ]α υπϊνονίαἰες ἐδηχιδηι δορά αικάατη Πηξ, 
ΓΩΘΠΊὈΓΟΥΙΠῚ αιιαῇ {τληηπα ὃ. σοῃηρασοβ Ἔχ θεπέια, (δὰ εχ Πσοα 
Ρἰληὲ ὃὲ εχίβησιυϊα. Ταῤηίας 1149 ραγιοπίαγο:, χαρὰ δ ἐδη} ἴου- 
τῶ ραΥίΕΠῚ δ ΔΩ ΕΠ] ἱπποίμτ, γέρας Ιοσογατη ἰογηιῶ αιᾶ ἃ γο- 
ΟΕΠΓΙΟΥΙΡῈ5 ἀεἰογ ΤῸ ΟΠΊηΠΟ δοσοιηηηοάδγε σοηαία5 {ππ|τ|, τ] 1- 
᾿ο Ὀιοῦγῆο ἢ φυδηᾶο 116 ἃ νευϊζαΐε ἀντ οἱ εηϊπλ ίᾳπο ογοά!- 
Ὁ: νι δαΐον ΠΕΠΊΠΙΠῚ ΟὨγ 5, Παγ 5 ΣῈ. 1Π Ὁ]αγυτὶ ἀπ ΠΙΟΠΈΕΠῚ 
{πτὸ5 (Π| εχῖστιαβ φυφίάαμη την] ΟΠ65 ἜΧΟΙρΙΔ5, ΠΕΩ ΠΕ ΘηΪΠ} ἸΏ 185 
αυαίήαγη σοηΈ]Π6 ΠῚ 1201 ΔΏΠΕΧΑ5, δας οοηΐγὰ, ΙηΠΟΙὰ5. 60) αἰτοῦ 
Ἐμαγ (6 Παθεγε αυὰδιη οἷτηη παρπογιηξς ὃ Νερεῆε Ἰρλέιν Παρ} φιλί 211} 
νείουιιπὶ ἀε(ουρτΟηο5 ΠΟηΠΠ1 ᾿πγαγαΐανθ, ἀἄπιπι ᾿π!α]αγαπη, Παν]- 
ΟΥΠ1, ὃς Πιοη ΠῚ ΠΟΠΊΙΠΔ 115 απ Πού ἐχίαηΐϊ δἀὐαρίαγε σοπαΐις 
[υπ2, φυάγην!5 ἤθη ἐοάεη) ργουῇι!5 Πία ἃ νοεΐεγιθιις5 {πα πη τ" Σ τη]- 
ΤΟΥ Π ΠῚ ΘΠ1ΠῚ ατιδο Πού 16 ποι ΠΠπηὰ ΟὈίσιιγᾳ Οἰτπγ ἔπ1ξ φαΐ Π}}14 πο- 
τ1π|α πΠ66 1 1115 ἰοριη σοπαῖς αια ἐδηΐτι Παδί! ρον ἐγ ΠΏΔ ΠῚ νῈ- 
ἀεναπε ΠἸδιπός ἐγγατς πεοοῆξ 71. Οὐδδηιπι Βογοαίθη,, 461 50 γ- 
τῃϊοιπλ νοσαγιῃξ, πΊΔΓῚ Οδίριο νἹοηαπι [1Π{6,. αἴχ!6 εχ εὸ ρεγ ἔδι- 
65 φυκρίάετη Οαΐριην ρεοάπηὲε (Ηεγοάοΐο ὃς Ῥέοϊεηιαο ἐχοερί!5) 
ἰοία ἴεγο δῃμ 145 προ; δίχα ᾿π δ δὰ ἘοιΠ1 ΠΊαγῈ ΘΙ 611) 
Ὀγούτιοῖ ἤθη ἱοποὶ εαἷἵνα Τκαυίεη Ππνίππη, Ρ]ογ σι νιππ1, αιιδηη 
Ιοηρὰ Ἰηάδ 206 6}6 τχ1 ἰστς σοηΐϊαῖ : μΠ ὃς ΒαΑΙ Εἰσὶ ΠηαΓο, 841 Π14- 
(οἱ Οὐδαηι ποπλίης οἰ ποϊαζατη, 14ΠῚ Ππυπι 6Π8 ἀεργεμοπαϊζαν, 
ΑΠΊοα οὐαι 4025 Οσοαπο ΑἰἸδητῖςο Δ]αἱξαν {δ δὰ οσγοξίπνᾳ (δἰ, 
ἀείογιθενο εεζον δίγαθο, Λέχρμῳ ὡἷ εἰχοασμὰ οὶ τὸ ἀσοόσιτον ὃκ 
Ῥιτοϊεπηαιῃῖ αυτάδιι ΟΠ Δ[1ἴον δ 6 τη Θχίγεπιδ [πα ὅς ΖΕ Π]ο- 
ΡἱΔ: ἀοίογιρείοης (ἀπ 65 γουγίῃ5 δ Ἰωγοο νεϊογαιεί, τξ ἔουγα 

ἱπρορηϊτ2 



ΟΡ ΕΒ 7Χ. 
ἸησορηΪ 4 ΔὉ αἰϊεγᾷ δ αἰζεγδπη σοπεϊηπεξιτὴ γοβ Τρία ἱπάϊολξ, ηιαπ- 
ν!5 1116 ἢος τεοολί. Νϑαιε ᾿πηπγεγττὸ (σεοργάρῃος, οδ εν ὃς ηυαῇ 
Δ ἀσθης, ρεγιἰγιηριξ Ρ] ἴάγοῃι5, αιοά ἴῃ Ἔχίγεπη 5 ἐεγγαγαγη ο- 
τίβ, ΠῚ ομηΐα ἰενὲ ἱμποίδ, ἀρρίπρῃης ἢ Σκυϑικὸν ὅρ0) ἢ πέλαγθ- 
στεπηχὸφν ΟΟΠ[ΠΕ115 ἔο. ἀποεηΐεβ ἐδ Ἰηρσοηῖο ἔπιο «41 Δα ἀογο αιὰ π 
ΤΑδιυΐάηη νάοιο ἐραῖο ἀονοηυίζαγε. Ἐσυίάεπη Ὑ ΔΙ] ΔΓΙΙΠῚ Πδλγιιπα 
ΡγορτεΠπ. 101 ΠΙῖο 4111 οην ΠῚ πϑδεγησις ὅς σεγίῖοῦ νείεγαπη οοσ- 
ὨΪΠΟ ἱευπηηδέιν, δ Ἔχίγειη νεγίας Ογίιηγ, δερίεηίγιοπειη ὃς Μ6- 
τΙΔΙεα. Ιοσα Ῥθηηα Π16η Ἔν αραΓΙ ΠΟΠ ΔΕ. 

Ουοὐ « βίος Τανμίαηε αἰηεΐ, ἴῃ ᾿πεπη15 ΖΕΤΠϊορία ὅς Γ1- 
γα ἰοοῖ5 ΠΟ ΠΊΪ 4 ΠΟΐΆΥ!, Οὐ“ ΠῚ 1Π Δγ115 115 ὃς ἀδίεγεβ ἰοοῖβ ρεῦ- 
Ῥᾷιοᾶ 1 ΟἸΊπῚ ἱπποίμογῖηΐ ,Ἀ. ΕἼ (Ἀτἰς Ἔχρίογαία ἤηί, Οοπύοόγα- 
τὰ οἴ[1ΠῚΊ ργοργιὰ ΔΙ ιιδηο ηἰεῖ, ἀπιπι πον νείεγίδιι [0] σοπίετγο, 
πεοεῆδ ΠΑΡαΐ, γαίοηθ ἕαπηθη δ] αιᾷ δαπὶ βγηιανὶ, [δ σοηδοηαδιξ 
γΪΠΙ, Ἐπ ἔρεγο, αι Ιοζξογ, {1 ἀμπι ἔξ ρρίμ5 ᾿οι!οῦ ἰσοραπὶ ποι 
(εγπηρεν αἰτιρεγίπγ, ΕἸ αν απ 1ΠΠπ|π| νοΐογιπΊ ΝΖ σΊγδ7): 66 αι] ἴῃ οο- 
οἰάδηξα!! Αἰτίσαρ ραγίε οὐας ηΐεν ΒΖ ἰοάμίσογτά ὃς ϑάγγα ἔπ, ἠε- 
τηάθ (εγγδπ {ΠΊΕ αἴ 16 ΠζΘΓ ΠῚ Ἐπγεγσθης ροίζεα Ογ νοσδίαγ, ἃς 
ΝΝηδὰ φαϊπάς αϑίογδείαν, ποη δηΐαπη εχ ῬΠηΐο ὅς ϑοῖπο οοπίζαζ, 
πα! Νέργηρι ἴῃ Πηϊδὰς Μδιυγιίδηΐας αἴτοα ΑἘΔηξεισῚ πηοηΐεπῃ οὐἱτι 
Αἰ Πγπηαηΐ, ὅς γα αι πγοάὸ πγεπιογαξβ σοπίδηζαπδα ργοηπηοίμηξ, 
ΨΟΓῚΠῚ ΕΧ Ιρίο εἰίαπη ῬίοΙβηγδο εἰϊοίξαν, 4ὰϊ Νήσέγοηλ [μη ἴῃ αΪ- 
το ἐεγὸ Οσοϊἀδηξε ογέαπη πὲ ἴῃ πιεά!εγγάηςα, ἔς. γα πῚ γουβὶὶς, 
ἤπετε αβινπγαζ, εύπηααε δὰ 1} Ὡγραδπι πηοηΐοιη ἀεάποῖτ εχ χιο Ο:- 
γ 6771 ΟΥ̓ΤΙ [τατας τη ΝΝαδαρι ρα μάθη ᾿ηΗΠπεηξεπ1, δ ϑηον 4) ᾿ριξαν Ηα- 
νἱαπι αιιοτῃ {  πΠΕ1ο εἴτα] ριῸ ΝΝέρτο ἔξει ΝΝτφῖγο νοΐεγαμη ρίεγαᾳ; 
τοσθηΠογιπ Τ᾽ αῦι]55 ἘχῃΙ σεως, Ὁ 110 ῥγουίμ ἀϊγεγίαπη εξ τοβ ἴρ- 
(Α Ἰοχαϊέαγ, ΟΠ σΟΠίγΑγΙο μηδ οὐγίι, «Ὁ Οτέα (ο. ὃς πιράϊεεγγα-- 
ΠΕῖ5 τη Οὐσοαίμπῃη, ἐεγαῖαγ, ἴῃ ΑἙΙΔΠΕΙσΙΠῚ πλαγὸ Ρ]αγ δας οὐ 5 (δ 
ἐχοηπείαηβ. Ἀ]}05 οἰτία, ὅς Πιηγίηα απ ήδη ᾿ρή σοιημηζα, Ῥέο- 
ἱεπηδοο ποία ἔυΠῆξ νΙἀδηξιν (4αιην 5 Θογι τη σοηῇπχιιπι δὰξ ἰσπο- 
ταντζ, δυΐ σεγίξ γετοιθ  [) σὰπι άγαΐθηῃ ἔξει ) 4γφάμ), ϑιΔοΠ ΓΟ ΠῚ, 
ὃ. Νίδηιν εδάει ἰδ πτιάϊης ἀοίςυιθαέ φδ ϑεηεσας οὐ 5 σοηνοηϊξ 
(φμυογαπη ἀπππὶ δεηοσαρ, 4114 Οἀ»ρηδΥ 7, Αἰ1ὰ 4115 ποι ηῖθ5 
Βούϊο ἀρρϑι!δηῦ) ὅς ἃ διδοῆϊγε ρα! αάδιη αυληάήδπν εἴς] αἰγτηοῖ οΕῚ 
Βοάϊε ἃ δεμορᾷ ἢξ ; {πρεγίογθπι νερὸ ἤμνι {15 σαγΠ]ΠῚ γοΐογες 
Ργογίμ5 Ἰρπογδῆς νιἀεηξιν. {ΠΡ 1θι15 1}5 (π] ὅς ρεπείδι5) ανιὰς 
Ἰυχία ΝΝέρίγορι Παντππι {{ἀξαξ Ῥ(ΟΙ ΕΠ 15, Ιλετπάϊπειτ ΓΩΔΙΟΓΕΙῚ 
τριδυιπγι5 σαὰτη Π{άεπ. ἃ Ῥ(ΟΙεπηδο αἤιρηδίιν, ατὶ ὅς ᾿ρῇ ΝΙριτῖ 
ἤμνίο 11125 ᾿πίενἤπεπίι, γεσεητίογιπη ἀείουιρείοπες ὃς ΡΙ ΤΠ] ΠῚ ἃς 
ΘΟ Ἰηυπὶ εἴη γε ᾿πηας]. Ηἰς (Οἰτι5 ΡέοΙοΠΊστ5 εἢ ἴῃ τὸ δάἀγεγίατηγ, 
ἴοοο δὰ Αὐήξγαπι Δ! ]παηςὸ γεπηοίζίογα ΝΊΡΙΓοΠῚ ἐπα πη ἀείου θη ; 
ὅς αγθϊθιι5 δ. Ῥορ 15 11 σοῃ] μη ζ 15 146 πὴ δος ἀΠΠ16 σοπίξηϊαποιπι 
εἰς - τάθο Πίυτῃ βογυπὴ γείρεξι ΝΊιρτὶς παν, ρος 5 χυλπι ἰδεια- 
ὁϊπειη ἃ Ῥιοϊεπησο αἰ Πρηδίαπη, γείρεχιπγιβ. ΡΠ ΔΓΕ τος οτίαιτι 6]- 
ἔτ ΝΙσυιέαβ, Πο5 υἱέγ (σθ}]ος5, δά τηεγιάϊειη ἰοσλνΊΠγι5, 4 ἴπ τὸ 
δρᾧ ομηηθβ ςοηγοηϊ; (ὐαγαπηδηΐαβ γεγὼ 60 τὰ ροίμϊπημ5» υἱἵ 411- 
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314 ἬΨΟΡΕΝ ΌΥ ἃ. 
408 [Αἰ 6Π1 ΘΟΥΊΠΥ ραγ5 Πα ΝΙρΥΙία5 ὃς ῬΗδηΓΠο5. ργ θη Δαν 
τοίρείξιι ἰαττἀ!ηῖ5, ιαπινί5 ΙοηρΊΓαΔ1πε ἀϊνεγϑᾶ, οαπΊ ογάϊης 10 
δεηΐεβ τα ποη τηοὐὸ ἃ Ὀιοηγῆο, νερὶπὶ ἐλ πη ἃ δέγαθοπε δηϊῖ- 
πτεγεηΐίαν, ὅς ἱπηηηδηί (σαγαπηαπέιηι ρεης ἃ (ΘΑΓΑΠΊΔ ΠΠΕίΓΟρΟΪ 
αὐ (ΠγαπηδητσαπΊ ν4]]16Π|, ὅς 4114 ΜουΙ ΔΙ ΟΠ 4114 Ιοσα τ ΠΙορία οοἢ" 
ἤηΐα, ργοξοηίᾳ ππΠῈ νΙἀεδέαγ, 

Ιη Ταῤυ ὰ Επγοβ Τἱετδηαα ἴρεϊ5 ἐν Δεηξία, Π1Π ἴῃ εχ μεπηᾶ, δ 
δερίοηττίοπεηι ογῆ, δι ΝΝογῖσονε ῬΊΠΠῚ Νογυοσῖαηι ΕΠ{8 ΠἘΔΕΙΠΊ115, 
Ουπλήσηι ὃς «Του δηόζονιζαίθ, ὃς Ἰρίο ποίπ6 ΠΊΟΙ, ὅς ϑοσημαῖ- 
αγρὶ (απ ᾿αΐπτία [ΠῸ ἃ νεξεγθιι5 Πα ιΐα, στη} ᾿ρίαπη ΒΑΙΕΟΙΠΊ Π114-- 
τὸ ϑιπῃ} πὸ Ἰρποιαγιπέ, {εὰ Οσδδημτη θαυ ΔΕ σα Π ἀρρε τ Ππί, 
αἰ τηοαὸ ποΐαξιπη ) Ρεπιηία πὶ 1|πτ|| ΔΉ: ὃς δμθοῖς τεριίθιι5 ρα- 
τεηίθῃ,, ἴη φυᾷ Οοεῤήα ποάϊθ, πα οἰΠπὶ σνέω, ὃς ΘΟ 4Ή621 {δι} 8.0071672 
τεσίο τηδηϊοἴζαπι ΠΕ ΖΕ] ΠΟΙ Πἰ5 νοΠρΊαπη ἰεγνδηβ. [ἢ δα ΠΊΔΙΆ 
Ἑπτοραᾷ οἰζτεπάεγο Πα ΟΡῚ “γένεα ῥὲ, σαι γν(, ὃς ΗΙΡβοροάες 
ἃ ὈΙΟΩΥ ἤο ΠοπΠαΐί δῷ 1115 νεΐογιθεις ἰοσδηζι!, φηδίην 15 1η σύδοι- 
Ιοτυηλ ροδέλγαπι οἰποιηῇ ποιληα {{{4 (δυοαία {ΠῚ ν᾽ θα ΠΈΙΓ. 
ΝΕρεΠΆγμιση εἴῖδπ ΟΔΕΧΙ ΙοσαπΊ ἤρπατα Ὁ] πολυϑρυλληήοι 1Π1Ἀ1- 
7: γιοηέος ἃ νδίεγιθιι5 Παςαδηξαν, ΠΙΔΠΊΨ18 ΕῸ5 ΓΕΟΘΠΈΟΓΙΠῚ ΟΌ- 
[εν δέϊο (οἷο ρίαπὸ χα αδγιζ, 

Α ᾿  Λ Λ - 
Ιη “Π4 Ταῤμίᾷ ἃ ῬιοΙεπταῖοα ἐοσιηδ γατὸ τεσδάσθγε ν]γ εἰ, 

ῬΓδΙΕγσΊ4Ππι 1ἢ πα! Ἰηΐγα ΘΔηρεπΊ, 4185 ργοπη ΠΟΥ τπογε Ιοηρὲ 
ἴῃ Μευιόδιεπι ργοσυγγεγα μοάϊα ἀεργεμεπάϊαγ 4118 ρ[απὸ ἔαοίς φυὰπὶ 
ἃ Ρίοϊοεπηαο ἀεριηριίαν : ἃ απο εἴαπῇ ΠπΉ14 ἑοία 1πΠ ΟΥΠΠῚ ΡΪτ15 
γαἶο ρτοάυοίξαυν ; απ6ε1π πγθιθι5 ἰοσαη 15 τᾶς δ Ἰρίο ποπη!ηδῃ- 
ἕμγ, δὰ βπνῖοϑ ὅς ργοπηοηΐογία, δίΠῈ Οὐ ΠΕ 41ὸ ἰοσΔ ΠΠΑΓΠΙΠΊᾶ 
ἴῃ Ῥευρίο {δ πηπεπὸ σοπίεσυπηξαν, ροΕΠ5 φαὰλπὶ «(ἃ ἰΟΠΡΊΙΔ1Π15 ὃς 
ἰφτιςα:η15 στα πάρη δ ᾿Ἰρίο αἰ σηαΐοϑβ, γορεχίτηι 5. ὙΤΑΒΪΔΠῚ 
1 ΠΔπῦ πόρπη} αἱΐγα Θαηρεγα { απεπὶ Ὀἱπηάπη ΑΠδ. φῥεκη γήσεως 
πιείαπη Ὀϊοην ἤπ8 σοηί τ) δὰ Οὔγέμηγ ργοάθσεγε θατε, ᾽τ δα οἱ- 
ΤΟΓΙΟΤΕΠῚ ϑΈγΙοδς ραγίεπι η γεγο τ Πσηδηάη, Βογεαίεπι εξιαπη ὅς 
Τά 55 ργοχίπιατη ΟΠΥγ [68 οΠευτοπεῖ ράγέοιν ὃς 5: ΠΑΓΊΠΊ τε ρΊ ΟΠ ἢ 
Ρογεπηςι:ΠΊ Τα σοηξεγπηπάμη, Δ! φαδηταϊαπα Ιοςὶ ἱπρρεϊετεῖ. 
ΘΕ ΙΟΆΓα ΔΕΓΕΠῚ νϑίογΠ1 πεσπδήααπι Οδτηπᾷ Βοαιετη πιαρῖβ Βογεα- 
ἴδηι, (δά τη τρί Οῥηηᾷ εΠ {ταξτσατας. (ἤΠοπε Οαρηϑαίμ αγθεη,, 485 - 
Οαεβαΐς τοεῖύορο 8 (ταῖα] (οἱςέ, δὲ Ισηρὰ τη δερτεητιοπείη αοἱδρα- 
ΤΙ, ΠΟ. 4Π|400 οἱἵο φαὰπι Ραφηΐῃ ἴδει ΧΗ Ε:η  ΟΡίηα τοι σεἶθα 
ὈΕΙΓΙΠΊΑΠΊ Γεσθη8 σασάδηι Ορήηῳ Πήτογία ἐεϊξαίαγ.) τοσηπίη νεγὸ 
δή4η ὃς Οαριϑοΐάηι, στη Αὐΐνα! Οῥήμ ρατές (τὴ χα ὃς 5. 2714) 
τερῖο οἰδ πῇ Ταδυΐδ ΠΟΌΙς ᾿προπαη) Ρ.Ὸ δ᾽ ΠαΓΌτΩ ΓΟΡΊΟΠΘ ἀσΟΣ-ς 
ὈΙΠΊα8, δ ἴῃ σΟΠΊΠΊΘηζΩΓΠ5 Πιϑὸ ΧΡ ΠΟ ΌΓΩ. ͵ 

Ϊῃ Ιρϑὰ Τογυαγιρῃ ογδὶς Ταηίᾷ, ΠΠΔτὰ ΑΙ Ῥαγέθπη, αι1 141] ὶ 
Ταγέαγέα, αἱ ΟἸτην δογνεδές, ποηλίης πίον Ογέαπη ὃς δερίεη ΟΠ ἘΠῚ ̓  
Ιοηρὸ ἐχρουτίσίταν, πραῦς Οὐδαηο ἰθγηλἑηδηγη5, τξ Ρἰεγ !"]:6 ΠΊοθς 
εἰζ, πες στὴ Αυπογῖσα σοπηπητπηι5, ἀξ ὰ ΠοΠΠ}115 πεγὶ (οἷθξ, σοηςὶ 
Ἰεδαγὰ (οἷα ἐτοτῖβ, οὔτη ὁπληΐα 18] ἱποχριογαία Ππέ: [δά τηαγε Βίης δ, 
Νουα» Ζοηιίαηι, ἰηὰδ ραὶὸ ἔαρτα Ορέμαρε ργοάδοεγο οοπέεησ,, 

φαϊοαυά, 



ἌΡ ΡΜ) Ἅ- 

αἱά (ΡῈ 1 ἱπέεν πῶς ἱηξεγ]είζιπι οεἰὉ ΠΟΡΙ5 ἱπσορηϊξιπι οἢξ πο-- 
, δὰ ροίζεγογιπη ᾿μἀυΐετια δἄμιις ἀεξερεοηάαπι γοίζαγο. Νὸς 
(αργὰ Οβήη 4): ἴεῦγὰβ ργοποίπγι5, Οὗπη ἱπσογία πη ἢ χα {0)1- 
4, 4υϊᾷ πηλγα [Ὁ] οσσπρεΐ, ζλησ ὅς Μορηρμί, ὅς 115 πείζιο 
ἢ γΕΓὈογιμτ οὐΘΡΙἕΔοα115 σοηί] ὦ ὉΠ Π18. Ηδο αα!άοπη [τὰ 
καγαΐα : {εἀ σαι (σα]ρίου πε Ἱπίοϊο, ἔεγγᾶβ ΟἶΓΓα ῬγΓΟ χει, 
{15 τεγγαπΊ οορῃηϊΐαμη ἃ ἤραΐίο σορσηϊίο ἀπ ΠΠρΈΕΓΕ νυ. 
γ]45 ἐγῖμη ΟΥ̓ δὴ: βαγ ΤΉ 1 ΟΟΠΟΙΏΠΑΝ ΠΊ115 [χὰ [ΟΓΠΊΔΠῚ {Π|2Π| 
γχηροῆπία εἰξ Ταιάον. Τείχεγα ΤΆθι]ὰ τιηϊνεν 815, τη χαᾷ 
ΠῚ ἐεγδ ραγα !ε! Ρἱηριπέαγ, θαπὴ ἐουπηδπη ΤΆθ1}}15. ΠΙζο, 
οᾶ ῬΟΙο ΡγΟΧΙπΊα (1 Μεγ ἴαπὶ ΟΠΊη65 1η ἀγύζαπι οοδηξ) 
αΔΠ1 αἰηρστηξ, σοιππ οὐ ΠΠππηδηι ἀπχὶ, τξ φαφάγαΐα» Ταῦ. 
[ογπτον σοησίιατη. (πὶ γογὸ τ ταξϊίοης Βυϊαπηϊᾶ; 86γ- 
δουτηϊα, ὃς 4114 Βούϑδια ἴοσα, ποηηῖῃι! ρἷτ1ι5 1αἴο ἀπ] ἴδῃς 
Ἰάπ]παπη ἰη Αἴας Ταδυϊᾶ, παΐρρα οπηηΐαπη ΙοηρῚ πιὰ, πι- 
Βογολὶῖ ἰαΐεγε ποηη!Ε1]! σοηίγαςτι Πηέ, πὸ ἃ νειᾷ ριορογεῖ- 

ηἰππὶ τοσοάδίαν) εχ Ταρμᾷ πρυον(αἱὶ πουᾶ, Ἰληααατη Ρο- 
φρπϊᾶ, χυϊά ἀεἤεχμῃπη ΠΕ ἔδοι!8 ραίθυ!έ. 
γεγὸ ἴῃ 18, Οταοιᾷ ὅς ΑΠᾶ πιαυιίηα { χα (ς. Μεάτ- 

᾿ ΤΑΓῚ ΔΙ Πα) ἀεί θη ἀἃ διΠὴ5 Ἔχραϊεῖαν Ῥιοην τπ5, ὃς 
ι 151 Ποπλιηττι ΠΊΕ ΟΠ ΠῚ ἔλοῖαξ υὰλτι ἴῃ Ταῦ ΐα5 Επγο- 
λῇξ σοτηρίη δὶ ροίεγαηξ, Ταῤμίάς ἐμάς Οογοσγαρῥέοας ἀ611- 
ι5, αἰ ἐευ 47,1 [ρα ας (οὐ ἕάγθθη (σα ἃ ΟἹ αΙριηᾷ.) Ογαοΐα, 
ἡ πουῖς, χὰ ἴῃ εδάειη ἐετὸ [δε πάίηθ Πέδ ππξ; δίδου γη 
Ἅ{μ4 γπαγϊέρηα. Ἠδς αυϊάεγη δγγέδηε σοτηρί οἰ ξιταν ({υὉ 
Ἐη106 ὃς “πάσα σου ργεΠερἀππξαν )} ΟἸΠῚ ν]οΙ15 ΔΙ ποῖ 
5, δίης Οἡἰοίᾳ ὃς ΡαΡΡγ]4. (ἴῃ φᾷ εχ ϑίγαθοῃίβ ὃκ [1- 
πΐεηειᾷ ἃ Ῥιοϊεπηαϊοῦ ἀείοιριίοπα ποπηίῃ ] γοοθπι) ᾿πάθ 
, ἴῃ 1 Δἤσ ὃς Αἰτίσα, εχ Ῥιοηγπι (εητεπεᾷ, ΠΟΙ ΠΠηΐ- 
510 ΓΕΡΊΟΠΕΠῚ 1Π|ἀγππΊ, πᾶς ἃ (οΥΡίουϑιι5 ἴλη Ογαοῖς 

ΔΈΠΙ5 ΡγδροΙρὰ σοἸεγαπίανγ, ὅζ τη 4αΠθ115 οπηπί4 ἔδγε σοίξα, 
ἸΏ 540 [15 Πέεγις ππθηΐο πὲ (φαᾷ ἄς ολυἃ 29 δγγέα Ταῤμίᾷ 
64 ἀΘΡΙΏΧΙ 4185 ἴῃ 5.Ζογῖς σε θθεγγπΊΔ) Ρἰθηΐογε ποίειᾷ [6- 
Ἰγαζξιιβ, Ὀθεγγηος ἱπάς πππόξις ἴπ ΗΠ ζογα ὑγοΐδησ ὃς 
ἰεόδξίομθ, πες σοπέετηπεπάος ἴῃ ᾿ξ ογίἃ (βογᾷ ογοϊνοηθᾷ, 

τ; οὐπὶ 1π Πηϊογιὰ διπΊ σϑεο γα προς ΠΕ, ἢ (εορταρηϊας 
οἰτιταίαγ. 

ργϑγηΠΠς ἠδ Ἰη ΠΕ ΠΟΙΈΓΙ γδέίοης ἴῃ ΤΑΌῈΠ15 Πηρυ 5 οοπι- 
5, Ὀγογο5 αι αἴ )πὶ ΟϑορΥ ΡΡὴς Τρ {ἐτεμεῖοπθς (Δ Ὀ]ΠΏσεγα 11- 
Γαδμία ἐοεῖης ξοτγάγηηι ΟΥ̓ ἧς Εχρ]οαηἄδς Δοσοπηοίαΐαϑ ς υἱ 
τοοορΐα, πα δ ΘΧΟΙΡΙ4 Ρεξΐα, πηι (δ ᾿Ἰωγίσεηι ἰπσς 1]- 
τέ, 

σευργά- 
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3τό 

(γοοργαρῥία Πρ ίομθΣ. 

ΕρρΥαρῥία 6[} ἐευγ ἐοεΐτς ποδὶς σοσηΣ 8 ἀφ[ὀγῖρεῖο, ὩΟῊ ' 
πηαΐοηι!5 εἰοπηεηαπι εἶδ Δ ἀιιᾷ αἰπιπόζαμι, [δὰ φαά-, 
ἴδηις ππὰ οἰΠ| ἀ4ιἃ σίου ἀπαπη σοηϊτίαϊ, 4], ἃς 
ργαοιραᾶὰ ρατίο, Ογδῖς ἐογγάγηηι ἀϊοιίαγ. ' 

Ῥαγιουίαγοπι 14 πᾶπῃ Πα] 858 γερίοπεβμι ἀείογίδεγς, Οϑογοσυαῤβέα 
εἰξ ; υγϑετη δὰξ ορρίάαπι αἰ χαοά, ΤΟρορυ ρα. ἢ 

Ῥε(ουδιζαν δαΐοπη ἕογγα, νεῖ Η: [βουσὶ ταητπλ, αξ ἵπ Ὀιοηγῆε, 

πδειυγήσει, δὶ πυιάα τορίοηππη ἐπάγγατῖο δέ : νεῖ Μαεῤεγηαίοὸ,, 
Ῥιοϊέπηαῖοο πιοῖς, (δοιιπάϊιπι γείρεόξαμπι δά σα απ ὅς οἰγοι]ο5 ἱπλ4-ὶ 
δἰματίος, 41.415 Ἰη ποίζγα Ταιγαγαπη Οὐ] 5 Ταῦδυὰ ἀεριησαηΐα. 

Οἧπι νερὸ Οὐδίς ἐειγάγαγη Τοῖτᾷ ὃς Αααᾷ ςοηΐτεί, Τειτα τρία 
ἀιντάϊεαγ ἴῃ Οοηεδγθηξος, παῖς απ Ηρ άηῖά, Ο αἰ, ἕχο. ὅζ 15: 

{είας, χὰ ἀπάϊπας πηαγὶ ἀιηδίμηζιν, φαδῖοθ (σηξ Βγί 4ΏΏ14, 1015 

14, Ογεία. 
Τπι}15 εἕίλπι σορσπαΐα (αηξ Οεγ(οη6} ἴεα Ῥοημδη[ηίς, αῖ 11 }5- 

γη0, δος εἰξ, δηριμΐο ἵεγγα ἤρατο, σοπέιηοητί φἀπεόζαπεαγ, οα)αα 

ταοάϊ ἔππηὶ Ρείοροημοίης ὃς Ἰαμγίοα ΟΡον(οηείης ς πες ποη ΡΥ ΟΣ ΊΟγα 
Ξ0Υ14, 4188 ἴεγγᾶρ ραγίεβ [αηξ (ἐπαμὲ υξ ῬΙ τιμαὶ πη ποηΐε5) ἃ ἵεγ- 
τῷ το χαᾷ ἰΙοηρε ἴῃ πλᾶγα ργοπηηεηΐεβ, σα)αίπηοάϊ εἰς ΝΝΕΥ τγη Ηι- 

Ρδηΐ ργοπιοηΐ. ὃς σαρμὲ ῥοης (ῥεῖ ἴῃ Αἰτιοᾶ ἐχέγεπχὰ : Ῥγογῆοπς 
τοτίᾳ εηἰπὶ Οαρίρά νυ]ρσὸ νοοληΐαν, υπάς πηοάὸ Πξετᾷ Ρ. 4: ργ. πῖος 
ἀὸ πιορᾷ ο. τὴ ΤΑΡΟ]Δ ποϊδηζῃγ. 

Τεῖγὰ υηϊνογίᾳ νεζεγίθιι5 οορηϊία ἴῃ ἔγεβ τπασῆας ρᾶτίε8 Οἰτπὶ αἰσ, 
να εἰς, Επγοραρ (ς. 4{14»» 8 Αι Ἴσάρι;, αυλγατη τε Ίηὶ 1η άπ 
δι ἃ νεδΐογὶ εἰηϊγθγία!! ραπίξ5 ἤρπαηξαγ : σοπιπιοάηιι5 τάπιεη ΠΠῚΣ 
Αγλδίοο φυὰπι ΝΊΪο Αἤα αὖ Δἰτιοᾷ αἰ πιϊξαγ, 1:5 ραγέϊθιι5 αααγίᾷ, 

Ἰάτη δάάϊῖαγ, πο  γαεθι5 πάρε ραϊείλόξα, ὃς Ορεδηο γαίζο ἃ οδεξον 
τὶ αἰνια, χαῖ “ιμογῖσα γαϊρὸ ποτηϊπαίαγ ; αἴφας φᾷ ἰρία ἴῃ ἀμᾶ5 
Ρατίες, οαίεγὶς ΟΥδ15 ραγεδιις ποφιλααλγη ἱπηράγδ5, 6 ε ΉΣΥ:ΟΜΑ-. 
ἐεῃῃ (ς, (ει ΜΜοχέοαηάηι ὃς Μογϊάϊορμαίογα (ἐὰ Ρεγμυῖ αηάηι, ἀἰγῖπηῖσ 

ταῦ: Ἐΐ 5 ΟΥδῖδ ρατίεβ πο ἱπιπγεγιτὸ παρογὶ ροῇππέ, ργδίογ ΤΕΥ Α͂). 
Δηβναίον ἱγιοονηΐεάγα, Ου)α5. Πίογα τδηὶμτι αἰίαια δάπας ἀεέεζϊα. 
(μηΐ, απ (εχέᾳ ρᾶγβ ΠΟΠΠ}}}15 Παθεΐαγ. 

Ματὸ αἰϊμὰ οἷ Εχιεγμνηη, αἰαᾷ Τρέογητη. τε Ἐχίεγπαπι ΘΟ“, 

σεαηις ἀϊοίταν, 4] τεγγάπι πη ηδαιο φηδιί, ὅς 1 4 πιά Πδ3 ΡᾶΓη. 

τε5, τοίρούξα Οαγαϊηπηι σα]! 4θο5 τείριοἰαπέ, οἰἕπη ἀν! εἴς. 6 
τι Βογοαίερι, ἃ Νεῦῖο Ηιρδηΐϊα Ῥτομηοηΐοῦιο δὰ ϑερίθηττ ΟΠ 

ἐχρογροίζαῃι. ' 
4 Οοοίάμερι δα Δεἰφρεοιηι, δ θοάεηι ργουποΠΟΓΙΟ αὐ Ἠείρξ’ 

τὶ οογηιι Αἰτίοα; ρζότη. ἀπΐ Ἔχίγοτη ΔὉ 60 ἰάῖοτς Αἰτίοας ῥαγἕε5 ἅΠΕ" 

αὐιἷς φορηιίι5. 4 ΒΗΡΓΝΡΏ 



σεοσγαρνὶ 7μ|ΠΠ μἱ]οπδς. 

4 Βμδγμηλι [αἱ Ρίοίεγησο εἰξ Γράϊομ) ἱπέεγ ΖΕ ΠΙορίαπι ὅς [᾿- 
ἀἴδλπι ᾿πξεγ)θόζαπη 9 οα)15 ραγίεπη ΚΕ ΤΠΙΟρΙ 4: Ῥγοχίπηατι “ΈΣΡΙΟρὶ - 
41,7 ΘΕ[ΔτῺ γοσᾶταπῖ. 

4 Ογὐϊορεαίονι ( αὶ ΙοηΥ πο Γηάϊοης νοσαΐαγ) Οἱΐγα Ταρτοθὰ- 
πεη δι] Οὔδεηΐεπι ΡΟ ι1Π1. 

Ηοάϊε εἰίδιπγ Οσδδηι! [1 4 ραγίοβ, [δὰ 8110 ρίδιδ πιοάο, ἀϊρείοϊξατ. 
ι: Μαΐ ἀεὶ ΝΝουὲ, ἕος εἰξ Μαγε Βογεαῖε ἱπίεγ ἘυγοραπΊ, Αἰτίος 

ῬΑΥζΕΠῚΊ οἰἵγα Οαῦο (6 ραϊπια, ὅς. Απηουϊοδιι ϑερίθητΓ ΟΠ] Πη. 
2 Μαγὸ “Ἐεῤτορήσινι, Ἰηῖεγ Αὐτγισδπη γα ιλπη, ἀητΙΤυῖς πΊᾶ- 

ΧΙΠΊΩΔ ΕΧ Ραγίε Ἱησορηϊζατη, ὅς Απγογίσαπι Μεγιἀϊοπαίεηη. - 
3 Μαγε Τρηάζοινι ει ΟΥτοηι αἰ (χαρά οἱἸπΊ τα γα ἀρρε]]12- 

τὰπη ) 1πηΐεγ ανεγίπιμη ΖΕ τΠιορια ἰδέις ὃς [ηάίδη. 
4 ΜΜαγ ἀεὶ ζην, μος εἰξ Μάγε Μηγαίς, ἰηῖεν Απηδγίοδιη ὅς [π- 

ϊλ ηϊεν] ἘΠῚ. 
Μίαγτε στπηπθ [πέργημγι νοΐ δήηη: οἴζ, γεὶ 1. “οι. 
δ7ηη:, ὃ ΤΩΔΙῚ τηάρπο ργοάειηξ ραν δηρσιίζας ῥίογαπαις αμσοβ, 

αια ἰγεία ἀρρεϊδηζαγ, οα]υίπηοὐ! πτηΐ Εγφένηη ΗοΥομί οι) ὃς ΜΜ4- 
φεἰ ἰαρίριν»:. 

1 πομς ΠΟΙ Ππὶ οατ Οοδδηο σοπηπηεγοίπτη παῦεηΐζ, σα] ΠΊοά! γο- 
γογᾺ εἰς Οαξέπγη γπάγε, (ᾳαοά νεΐειεβ Ρ]εγίαια ἰαἰθὼ 1ηΐεν 8272: 
πμτηεγᾶγαηΐ) ὅς Σ χοις ΑΙ Ρβαίεῖεες τη Τα ἀκ 8. 

Ἀξνεγα δαζΐετῃ 4 {πηΐ 52,25 ργᾶ οχίογβ ἸηΠρηθ5, 1 ΔΥῸ γ26- 
“Ἰεεγγαηοηγι ( ὃ χὰο Εμχήμηρῃ ὃς ΡΙατίπηα 44 ργοάδιηξ, δά ε)ς 
Ῥατίεβ Ππαδεπέιγ) 2 ϑήπης γαῥϊομς; 3 ϑήγμι ῬοΥβοΗς 7 4 Μάγδ 
Βαίἰείσιη, χαρὰ ϑαγπηαίιοι Οὐδδηὶ ποιπέπα ἀπ 415 Ἱπηοΐαξ, 4 
δΙΠῈΠῚ εἴα Ἰσπογᾶγιηΐ, 

Ἀεῖζαϊ υἱ ἀε ἡγηασίηαγἽὴς ΟἼγομς, αυϊθυς Ταῤηία ΟΥὐδνὲς ἐουγ- 
γηηι ΑἸ συιγ, ΡΔ1Ο15 ἀσαΠ118. 

Ουπὶ Τ Ἐγτὰ ππόιφυδαμε γοϊα πα ἢΐ, ρίοῦι τηΐζαῦ 6115 ῥορεῥα-- 
γ14 ἐἶμο τὰ ἀδριηριϊηξαν, τξ δα ραγίθ ανεγίᾷ οοῖγε σορίξδέίοηε δθ- 
411 ἀεδεας, ὅς [Ἰη615 4025 ἴῃ πΐγοσα ΠεμΠρηδογῖο ἀπουηΐαν Πηϊθὰς 
ΕΧίγΕΠΊΙ5 1ηζεγ α σοειηΐε5 ΟἰγοΙ]05 ἱπΐεστος εἰσεγε. Ρηηξ 4 ὀχέγε- 
74 φηαέπογ, (ἸΏ αἰτεγαΐγο (ο. με ρΠϑογῖο ἄπο.) τ] τη π]ξας [πο 
σοποιγγαηΐ, Ροίος ποίδηξ : ἄπο Πιργεπια (4185 ἃ ἔσγρο ἴῃ ὈΠΈΠῚΥ 
οοἴγα οορίέαπάμπηπι,) Ροίμηι Αγξίομηῦ ἴεα Βογεαίεηι : ἄπο ἰηΠ πηα 
1τἀεπὶ “πέὲαγξοηηι ει Κη 7 αἰορι. ἘΣΧΈΙΤΊΔ5 δξδπη αξεαίις ἢ6- 
τ ρἤ διῇ Π1π645, ἃ ΡοΪο δὰ Ῥοϊιτὴ ἀϊπιέξαβ, ὃς Ἡειρἤδσῖα οἰγου α- 
ΠΙῈΡ ἀπ] εΠΐεβ, ἃ ἵεγρο οοἰγε σδηίεπόμη, [ἃ αξ Ἔχέλειγαρ δαττ νι 
Ῥατίεβ ῬΟΪ[5 ργ κυ! ηγα Ἐχέγε 15, πηθάϊα ἃ ῬΟΪΙ5 αυα ξεν απ πΊ6- 
(115 σοποιγγδηΐ. 

1Πυτυαΐσας οἴτου!! Ἔχίγεπη ΕΠ Ρἢ α ὙΠΙΠῚ ὉΠ ]1|6 ἀηΙδηξῖς 
ἀἰπη δα γᾶγβ, ΠυπΊΕΓΟ 360 ἰὴ τηθάϊο Πρπδΐα, αι ἃ ΡοΪο δά Ῥοϊππη 
ἀποιτάτ, μΐης Ο φρηαγίάς Πη{Πἰάς οοπτη σε 5 ὅς 1η{ι||158 ἐς ΟαΡο ἵεγ ας 
ἔεγε ρὸγβτίηρεης, πᾶς δὰ “ζογος ἐη|. Ῥγοχίπηε δοσεάξης, Μεγ 414- 
2117 ΠΣ ΧΩ ποΐδξ, ΠΕ6Ὲ8 ΕΠΪΠῚ ΕἸΠΠῚ, ἀαουιηἧδη) τεσθ ΠΕ ΙΟΥ 1 
ΤΠΟΓΕ, ἱπΐεν 1ρί45 “220γ65 ἄποεγε Π υΠτ, Πα δῸ δητί 15 Ἰη Ιοηρίτα- 
ἄϊπε Ιοσρταγη ποία ὨΙπ ΠῚ γεσβάεγείαγ, ἐτὴ 

}ῈΣ 



γτϑ Οεοσγαρ᾽] ΠΡ ἐκ Ζοηθε. 32 

Ῥοῇ Μεγ ἀϊ τι 1Πππη ργ γι δὰ ῬοΪος ΠηΜΠΕαν ἀπ δ ΠΠπποῶο 
ἹΜεγτάἀϊαηΣ εἴτα νοσδηΐαν, ( ααϊ ΜΜογζάϊος εἴς σὰπὶ αἡ ΜΜογ:ά4- 
2:72. ἸΟΟῚ Δ[1Οπ}1|5 501 ἀσος Πογι) πέψις 1 ομσιεμάϊηθη1 ἰοσογμηι ἀ1τὸ 
πιεῖταγαγ, {ιδ ἡ 4:14 6{} ἃ ργήριο οι ἄζαηο ΟΥξηρι σογίμς. Οαπις 
γΟῸ ἱπίορεν ΟἸΟθιι5 ρταάιδις 360 οσοηίτεῖ, δ ἀξοίπηαπι απεπηψαςς 
Ἐοηρ᾽ ἐπ Ἰη15 σγδάπι Μογ: άζαηπα ποα ἀποϊζαν, ἀῶ 1ῃ πιεάϊο, [- 
τ ΖΕ φηβτοΥ ογ, ὩὨΌΤΉΕΓΙ5 [115 Πρηδέαγ, το, 20, 30, ὅς ἤς ἀεϊποορς 
αΐχαε δά 189 1η ποίἔγο Ποπηἤρδογίο, ἀηάδ αίαμε «ἦ 36ο 1π αἰΐετο 
Πομἤδυῖο ργοργδαϊεηάι, τ ποΐδτιν ᾿ῃ 40 1 ομστεμάϊηϊς σγά-ος 
εἶμ Ἰοσι5 φιπρίαπη δα φπδαγ Πηδα 415 ἀποιζων, Πέι5 εἴ. Οταάις 
οδξέεσος 1ηΐεγ ἀθηαγοβ Ποῖος τηβάϊος σοη]εύζατα Αἤξααὶ Ποοξ, τὸ ἢ 
αυϊ πηράϊο ἔρδίϊο ᾿πΐεῦ ΠΠποα 1 ὃς 2ο Πέμπν Πέ, 1ὰ ἴῃ σγαι 15 
Πέμππι εἰς {ταξαεγε ροῇ!5, ὃς ραγ ργορογέοης ἄς οδοέευ!ς σγδάιθις 
σεηίεπααπι : 2: μδίου! σεδάι5 1 δρριηρστιιπίαγ, Ἐχ Π|πΠ618 γε μ]ς, 
΄ιια᾽ Πο58 ἐγαηίνεγ πη ξοδηΐξ, γη6 14, ἌΡ 04}1 ἐραΐίο ᾿πέεγ ῬοΟΪΠΠῚ τι- 
τταπλαις, Ὁ Οοςαπι δα Οτγέμμῃ ἀπόζα, ὃς πυηλγεγῖς πιοάο αἰ (}ς ἢρ- 
Παία, “ἜησεοΥ εἰϊ, ει Γι μοι ΖΕ Ζημοξ! α]:ς, ὰὉ φαᾷ χὰ] Παδιέαπέ 
“Ετορες ὃς Δηγογίοδηι (σπἴληδο ὃς ραγεϊβ Ῥογαν δ Ἰπσοἷαν ἀ ΠΕ] πηο- 
(ἘΙ φ αδίεπην Πογάγαπη (σ. 12. ρογρεΐῖαο Παρεπέ ; 480 γΕΓῸ Ιοηρτας 
ΔὉ δὰ γεοςαϊίαν 60 μιά αζξιονεβ δἰξαίς, σοπίγδόξιογεβ νεγὸ ἢγεπης 

᾿(ἰϊε5 (πού (δουσπάππι Ρ ἀγαἰο ον τρῇ ἀϊόξος, «ἡ Οἰέγιφεα ἀπ ηρσαθην 
εἶα, ἃ Ῥιοίεμηδο ποίαΐαμι ) ἄοηφο δῷ Ῥοϊαπι αἴγαπηχας {επλε ἢ τὶς 
Ε{165 ὃς (δυο ἔγῖ5 ποχ εἰζ. δοῖς γεγο τη ΖΕ αααρίογε οοηίτξαΐο (φυοά 
015 Ἰὴ Αρηο Πέ, νετε ἔς. ποίζγο ὃς Δυζαπιηο ᾿πειηΐε )} ποχ ἀϊει Ὁδ1- 
4116 “ΕΓΓΑ 17 2 114115 εἰζ. 

1 τηε οχίσηα, {δ Ἰηΐοῦ Ὲ αυφίοτετη ὅς Ῥοίαιη) πέριμπαιδ Π- 
ΤΩΙ Πξεν αὉ Ογέα δὰ Οὐσαπηηι ἀπουπειν, Ράγας οἷ νοσολπέαγ, φαοά 
τη! Γείροζξα δά (ε Ἰησίοεπη 4ιδηιν δὰ ΖΕ ηπαϊογεῖη οι! θμ8 [1 ρα" 
Ἐθ115 5’ ἀπϊταηΐο5. Πηξ ; ἃ ΡΟ 5. φἔίατα Πηριΐα Πηρπάγιηγ ρατ- 
[681 δρῆφονα ΟΠ 44 φαιαίτογ ἀπ ζαπέ, Πσεί αἰτΐεῦ 1ῃ ρίαπο ἀθίπδαγδι 
ηροοῆς πε. ῬαγΑΠοἰογαμ Πορπ πι5 ες δὰ 1, ἀἐξεμάϊηοηε ἰοσογμηιις 
αἰπηςτεηίδηη, 415 εἰἐ{! φρεία οΠ αὐ ΖΕ 7μαέοτο ὁογβες Ροΐμηι αἰξουτο 
ΔΙ.) Ἰξα τιξ 1, αείἐμείο αα Βογοαίες Πὲ, αἷα Δηβγαίῖς, το, 2ο, 20. 
ὃς ἔς ἀείησορβ αηπε δὐ 9ο. φιοᾷ ΡοΪ 15 "ρῇ5 δρριηρίξαν {(1ηΐεγ χαος 
δὲ Ε αἴοο ἢ οΟἸΓΌΠΪ σαρόγαπϑ 611) ἴῃ ὀχ πγὰ πευιαίσαῃς Πειρἢδ:- 
ΤΠ} οὐὰ ποΐαξα, 114 δα εἰξ Ιοοἱ αἱϊοιαβ 1 αεδεμάο χαλιῃ ποῖδέ [πη θᾶ 
δ) ΕΓ ἸΟΑῚ Ιρία πη ρίλπο οοπεησεηθ; σιαάει5 γε πΊΘα 105 ἱπέεν ἀθηβ- 
το Ποίος σοηδέξηγα Δ] ΠΈΠΑΓΙ55. τ ρεαάμπι 11,12. 13, ϑ(Ο, εχ 61- 
ἐξληξῖα ὩοηΠΠ}Ἶ ἢ Ππδα 1 νοῦ ῇι5 [Ἰηθαπὶ 2, 1π ἜΧχέπγα οὐ η Μίδα 
(1400 ἢ ἴλη σγλάι5 ἀρρίησπηΐαν, (Οὐ εξ 1, αεεμῖηὴς σγαάμς 
60 ΤΠ} ρα!ι5 οοηβοῖς, ργοίηάε ἃ Ρ φγαδοίο χαονῖς φᾷ ΡΥ αἰ οἰ μγ 
ῬΤΟΧΊΠΤΙΙ, ὯΣ τὸ στγαάπαπη, [τὰ ὅοο ΠΉΠ|6 ραΐϊαππη, ᾿πξοννα! απ 
εἴτ: οπσττμεἰῤεὶς δειαπι συαάμς αὰ ΖΕ φααίογεπ Πΐ5 ραταβ [πηΐξ, ἤεἰηάδ, 
κόμα Ριορογέοης σοηεναπιιηΐα 4810 ργορι15 αὐ ῬοΟΪος ἀσοοάιίαν. 

Ἀοίιζηα ΖΗ ΦΈΠΟΥ ἰΐτιθα (Ὁ Οζα ἸΠάθηλ 44 Οσοάίιπι ἀπζζα;, {ες 
ΘΔ ογοβ ἀξ ἀπρηςαία;, Ὑγορίςος ὃς Ῥοίάγος οἱγομίο: ποΐδηξ, 

τ πΑᾺΣ 

Ν 

Γ[ἸΠῈ 



Οεοσγαρμὴς 7 μ ίοηος. 
ΕἸηΘας ἄπιδς αι ΜΕ υΔίον! ῥγορίογες (απέ, ργλάϊθας 231 δΌ το αΐγιησιο ἀπ τδιγζεβ, ΤΥ ορ οἱ γοσλπέαγ, ὃς ϑοίανὶς Ῥτορτειας δ δερέεη- (τιοπεπῇ ὃς Μογι αἴθ ἐεγηγίηϊ {ππέ, Παογαπιὶ ΒΟΓΘΆΙΟν ΤΥορέσης Οαμογά, Αὐβεγαίου Οαρυϊσοουηΐ γοσχίανγ, 
Τγοβίσης ΟἌΠΟΥΣ ΠΟΡῚ5 ετίδτη αἰξένης ἀϊοίξαν, 4118 ΟΠΠΠῚ 60 80] δο- ΠΕΠογΙῖ» οπγηΐδιι5 Ἑμπγορα;, ἃς Ρἰογίαιιε Αἢλ», Ἰποοἱς ΠΣ Α[Ἐτυηηι εἰς, {διὰ ἀϊες ἸοηρΙ ΠΤ] - ΤΙΟΡΙσα5 Οργσογηὶ ῥγο,ραί ἐς αἸοϊξιγ, 4110 στη 50] δοοεθνϊε, ποθίς ὀγηρια εἰς, [δὰ αἴος Ὀγεν!ϊ- Δ. {ΠΠ|5 γεῦῸ 401 υἱέγα ᾿Ξ ιλίογεπη Βαδιέαηΐ οπηηΐα Ηὶς σοηΐγανα. 
Ῥ 415 τοίαπέ ΠΠπθ5», Ῥγορας ῬΟΪος ἀιέξα», σγδάϊδιις (ς, 223 ΔὉ 115 ἀπ Τληΐες Ροίαγος Οἱγομ ἢ νοσαηΐαγ ; ΠΠΟΓΙΠῚ 40} Ατγόξιοο Ῥοΐο γΙΟἸΠῚ15 εἰϊ, κε ζέίοης δξίλτη ΟἸγομίης: ΑἸΐοΓ νογο “Ἵπὲ47 ἕξοι» ἀϊοϊζαγ. ῬοΪαγιδιι5 ΟἸγου] 5 ὃς ΤΤορίοῖς ζόης αΠηριαπέαγ, παλγαμα ᾿μοώιὴν ΠΕΠΊΕΓΑΠΈΙΓ, ΔῸΣ ἃ ῃ 
ΤΌΥΥΣΩ4 π714, Ἰηΐεῦ Τ͵ΟρΙσος5 ἄτιο5 ροῇία, ΠΙΔΠῚ ΔΠΕΘΙΕΙ ϑείτιι Πα Ι(ΑγῚ πο ροῇδ [}|{Ὁ ορίπαξι Ἰν δι ἀψεζος. Ἐγρίὰ ἄπ; Ἰηξεῦ Οἰγοιος ΡοΪαγος ἃς Ῥοΐος: ΤΟΡδΥ ἐς [ΕἰἀοηῚ αἶμα! ̓  αἴτετα Ἰηΐογ ΤΥΟρίοιπὶ Οαποιῖ ὃς ΟἸγοα ΠῚ ΑγΟξισα,, αἰζονὰ {εν Τγορίοπλ ΟΑργίσουηὶ ὅς ΟἸγοα πὶ ΑηϊΑγξσυτη Ἰηζεγ] 4. 

ΑΟΟΤΕΈΝΙΤΥΙΑ, 

Ταηάεῃη “οολάρηξτα χαδράληι ίειι Α Π ξβίοριος, 4 ἀϊνθείαγι 
ΟἸΟΌΙ ἐεγγδηι ραγεϊα πη μαδιἑαζογιθιις οοπίϊηρσαηξ, ΕΧΡΙΙσαΓΘ νιαμη. 

ῬΑγΓΓη ἴογγα ΠΔθΙ[δίίοπος ναὶ αὐ οίμεθ σομΠάογανὶ ΡοΠιηξ, νεῖ 
γοίαεϊοο. 

51 φὐ(οίμεο σοι ἀογεπέαγ, δΠΠ| 271 δρῥάγα τϑέζα μλθϊέαηξ, ΔΠῚ τΏ 
ΟὈΠ Ια, 4112, Ραγαίἰοία. 

Ιῃ ϑρῥανα γϑξξα ΒΑ ϊίατα ἀϊοιπέιν φπογιτη γερίο ΖΕ ψαλίοσι Πι8- 
Ἰεέξα εἰϊ, τὸ γηίμ 5. Τρονια, δμριαένς ὃς Ομίάηι Ἰησοῖ. ῬδΡτ- 
{ταπηαιε ῬΟΪαΠῚ ἀποϊζαν Ποῦππι Ηρυζτοῦι, αὶ ἐπα ε{} ῥεγμ(ρ .6- 
γ11|272 {Πρ γ 5 (8 ἀὐμγημγη, ομ Π} εδθε ἰοοὶ αὖ ἐμ Υογο {δμ ποξέπγτιο, 
εἰἰγέγηθης (Ἰὰ αξ σΊοθιΠῚ 1π ἀι125 δεηιαἴθα ραγίεβ αἰνιάαί, Ἂς ἤηριι- 
115 Ἰοοῖ5 4{π||5 αἴψαε αἰΐτις ΠΕ) πιο οππ 801 (δ ἱς, ̓ρῆς ῃοζξῆς [ηἰ- 
Ἐπ|πῇ εξ, ἀϊεὶ γεγο οἰιπὶ ἔαρτγὰ ἰρίμπι αἰσεπαῖε. 

Ηἰς Πὶ αβξέξιις ςοπεηριηί. 
165 ὃς Νοίξεϑβ ρεγρεΐιιο 2 ι4165 {ππέ, (δ. 12. πογαγιη, {{8|15: 

ΟἸΊΠΕς 1ΠΠ5 ΟΥἸΠηΐπν ὅς οσοϊάπηΐ. 
501 Μεριἀϊδημ5 115 ( ὃς τε! 15 οὐηηΐδιι5 4 ἴῃ Ζοηα ἐουγίά, 

δος εἰξ, 1ηΐογ ἀπο5 Τγορίοοβ, ἀσσιιπθ) δ1ς5 ̓ π δηπο νογίϊοί ἱπηρεπάθε, 
ὃ ἑπης ΔΈΟΣ ἀἸσηξιγ, χα ἀπλθγἃ ποι ἀἰαηα οατοηῖ ; Πάρι εἰέδην 
“Ρῥι{ςεἱ ἀἰουιλέιγ, 41 Δ}15 ΔΠηὶ ἐεπηρογίθιι5, πρηργα πο ΔἸ: 
ἘΠ δα Βογεαπι, {115 ἡ Αὐἠζγιιπηι ἐραγριιπέαν - (οἷδ πηδριἴαπο πιο. 
ὅο 800 1115 24 ϑερξεηξγίοηοπη, πιοάο δα Αἰὐμξνιτι νογρεηΐο. 
᾿ Βίπα 1Π|5 φἴϊαίος ἔπηξε, οἰιπη [ο. 801 νογίϊοὶ τηροπάθε  δίπα ἔθ 
ἤγεπΊες, οαπὶ νεγίις ΤΥΟΡίσΙΠῚ αΐΓΙ 6 δ {115 γεοθαιέ. 

ἴῃ δρῥατγα οὐἰέχη4 ΒΑ ϊζατα ἀϊσαπέωαν φαὶϊ Ἰηΐεῦ Ῥοῖος ὃς ΖΕ 4ι- 
ΤΥ Μοῦ ͵ ΜΠ 5} 

3τ 
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Ο ψίςϊηα Πα πη 4πη οσοΔππηέ, τξ ποῦ ἱ5 δορίθηςοηθ5 ; ΔΙἕεῦ Ῥοΐας ίδη- 

γι 

Οεοσγαρ!}8 Πα ἐμ 2οη65, 
(ογεπα ( ΠΟΠΉΏ]Π]Ο ἔλπι αὖ ἤος 4υΔπ 1115 ᾿πέεγνα!ο) Παδίέλης, πε΄ 
ἘΠΙΓΟΡΔΟῚ ΟΠΠ65. 

Ηἰς ῬοΪι5 αἰζεῦ (επτρεῦ αρτγα ΗογΖοηΐεη εἰδναδέαγ, υξ ποῦς Ῥο- 
5 Αγύξιους (ε] πίῃς. εἰεναίίο ἰοοὶ ΓιφεἀἸηϊ ρᾷν εἰ}) ὅς {{6 115. 11΄ὖ 

“ἔπ 

Ῥεῦ (Ὁ ΗουγιζΖοηΐε ἀθρυιπηξαγ, αἴ ποῦ!]5 Απίαγζξισι5, ὃς δία! ας 11 
ΨΙΟΙΠ5 ΠΏ 4ΌΔΠ σοηΐριοπηξαΓ; τε 125 οὐ ηΐαγ ὃς οσοάπηξ. ὁ 

Ὁ ες 1115 1Πη35 4114115 [πηΐ Ἰοη σι Πη15, ὅς αο ῬοΪο αἰξευαΐγὶ ργος 
Ῥίογεϑ (πηξ, ἐο Ἰοηρσίοτ ἀἴε5 (ΟΠ ΠἘ1Ε14115, Ὅγονιοῦ Ὀγα 4115. ΠῚ δἔίαπι, 
(} Ἔχέγαᾳ Ττόρίοοβ παιΐφηΐ, Ηδεθγο 22 αἀἰσαπέιν, που! πμ5 δἰ ΠῚ 
80] 115 Αὖ αἰΐεγο ἑδπέμ ἰδέεγα εἰς, δὉ Αὐταὶ! ἔο. ἰφέογο, ποῦ! ὃς 
Δ[1Π|5 οππηῖθας ᾿ηπΐεν Τ ορίσαπι ΟΔηουῚ ὃς Ῥοΐαπι Αγάξισιπη μαδιέδῃα 
εἰδιι5, ὅ( ὑγοϊπάδ ἀπιθγδ ππεγἀἴδηας ποῦς δὰ ΒογεαπΊ (δτηρεγ ἤραγ το 
ΦΌΠΙΕΡ 115 γΕΓῸ 411 ὉΠγα ὙΓΟΡΙΟΙΠῚ ΟΔρυσογηὶ ἢ Ιίαπέ πγεγί 1 
4ΠῈ15 80] ρεγρείπο ἃ ἰδίεγε Βογεδὶ! εἰς, 83. ργοιηάδ υὐιργὰ πλοῦτος 
ὅἴλησ (ἐπλρεῦ αὦ Αὐξέγαμη ἐραγριπέμῃγ, οἰ Ἶ Ν 

ΑἸτος ϑρῥιγυαηι Ραγαίἰοίαηι Παθετα, δηπΊΟ [4] ἘΠῚ σλρι45, Π4 805 
(τ, (πρροηδς (Ὁ 1τρῆς ΡοΪ!5 ἄδρεγα, δι δο ρϑγνθηῖγα. ; 

Η!ς {δῃγε ἴγῖ5 ὁ165 ογιζ, ἄτη} 501 οἰἔτα ΖΕ φαδίογεπι εξ, ὃς (πηοῖ - 
{γ15 {ἘΠῚ ποχ, ἄτι 801] αἱέγα ΖΕ Ζαλίογεπι ; ΖΕ ααδίου δηϊπΊ 115 
ἨοτϊΖοηέ!5 νῖςϑ εἰζ. 

ὈιπΊ 14 {{Εἰ Πα] 7 Ῥαγς Πα πη ΔΠῚ 115 ἀρρατεῖ, τοι αἰ 14 
ῬΑΓ5 ΠΌΠΕΔ4ΠῚ ΟσΟΙΑ ΙΕ. 

Ῥεγ [ο11 εἴίατη ἐγαηξ, 4114 50] νἹσίπί! φαδίποῦ ΠΟγΑτΙΠῚ ἔραξῖο 
ΔὉ ΟΥΏΩΙ ἰφέεγε 1105 οἰγουμξ, ργοιηάξ ππλῦγα ἱπέγα 14θπ] ἘΘΠΊΡΟΣ 5. 
ἔρφέιΠῈ 40 ΟΠΊΠΙ ἰφέογα 1115 ἤρα ραηίαγ. 

51 γοίεῖοο σοη Π ἤεγοπέαΓ Ῥαγεα τη ἕεγγας πα δι φέοπες, γείρεζζα δ 
ἔξ Ἰῃν!οθΠΊ 1ΠῚ Ρογίαοῖ {πηΐ, 411 “πεαοΐ, 4111 4πεῖροάος. Ἢ 

ΡογίαοΣ [απὶ 481 ρατὶ Γιατ ηε δῦ ΜΕ αυδίοτε ἀπταηξ, ὅζ δ δο- 
ἄεπη ΖΕ συσίοτ!ς ἰπέεγε μαδιζαηΐ (αἴτια [ς. ἃ ΒοΓΘΔΙ1 6)115 Ἰλέεγα, δαξι 
ἸΓΙ]α 8 αὐ ΑὐΠτγ8}1}) (εἀ Γοπριεπ!ποπὶ ρίληθ ορροίίαπι Παθεηξ, 14 ̓  
ἔς, αἰ τρίοτιιπν Μεγ δην 180 στγαάϊθιις ἃ (8 Ἰην:σεη} ἀπ ταπέ ς ἔ16ς 
ἰηηξιποο]δ ΨΚ γσίρα τη Απτογῖο γεϊρεζξα Οὐ 26» {1991 1π Α ΠΑ ὩΪΕΙΠγ4.. 

Η!ς ραν αἴγλη) Ιοησιτπάο, ὃ. ρᾶγεβ ΔΠΠῚ τε Προ Γαξεβ, ῥΑΡῚ ἕεαι-.ς 
Ῥοῖα σοπέηρσαπέ ; (δ ἀμτη 4115 Πγεγ 165 εἰτ, 4115 πηθά ποχ εἰς. 

“ηεωοὶ (ατξ 401 εαπάφην ΓοηριεπηθπΊ μαδεηξ, αρρε (Ὁ δο0- 
επη Ῥάγδ ]οἷο Παδιἐληΐος, ὅς ράγεπΊ δἰίδπι ΓΑ πἀίποπη, (ε πὶ Βο- 
Γραΐοηγ, 11 Αὐ  γά!θη : τα ο5 Γαπέ Ῥφιοβονιηο ἴῃ (στδροῖα Ἰησοἷδ γος 
ἱροζξα δχεγεπγας Αἰτίοας Πα ιταΐογαμη δὰ Οαρηὲ δομώ [ροΐ. 

Η! 5 ΠΏΤᾺΙ] πη ΟΡ 1165 εἴτ, ὃς ραγίξοῦ πλθαῖα ΠΟΧ, {εἀ οἰΠῚ 4115 ΠΟΓΊΠΩ, 
0 15 εἴτ, 4{Π|5 ἢγείηϑ εἰξ ; οΠῚ 8115 165 ΟΠ α  ΠΊΠηΪ, 1115 δγεν ΠΠγηῖ.. 

“πεῖροάος ΠῸϊ ἸηνίσεπΊ {πηξ φαιθιι5 ἔχη} ΓιοηρίταἋο Πιδηὴ Γι ατῖ5. 
ἐπῆο ορροῦᾷα εἴς, πὰ πετοῖο ϑρἤπατα ἀϊοιηθίγο ἃ ἴε Ἰηνίοαπι ἀπ ζεηξ Σ. 
4165 [πὲ Ορσηοη[ὃς τεἤρεξζα ᾿ποοίλγιιπη ΟΡ 112 ΑἸλουοδηδς ΓΕ ΡΊΟηΪ5.. Ὁ 

Ηἰς οὐπηΐα σομέγατϊα - ἀπη1 41Π|5 ΠΟΓΙΠῚ ΠηΘΓ 4165, 4115 πη α ΠΟΧ 
Κρ αν νν Αἰτ15 αοίξας, 1115 ΠῚ 6Π15 ; Π1185 4115 4105 ΟΡ Ὶ ΠΠΠγ, 4}115 θαι. 
ΥΩ 174. 

408». 

ἀπατω α ϑδο, δ, “ 5». 

ΤΟΓΡΟΥΉΜ 



Τ᾿ Θσοιιπὶ ΟΠΊΠ τ ὃς (Ο ΠΓΙΠΠῚ, 

ααυογι ἀριά 

ΟΝ 
πιοητο ἢϊ, 

ΓΙ ΝΕ ΧΟ 
Νοιηϊηΐδιις5 οτίλπΠ} ΠΟΥ5 σαπὶ νοτογιθις φο! [Ατῖς, 

αὐ Γοχίοὶ ἀοορταρῇ!οι νἱος ες ΡοΠΠς, 

Α. 

Βδηΐε5, γεξεγιβ 1πὉ]125 Ἐτίθοϑδ Ἰησοΐα;, ν.5 11. υηἀθ Ἐμδατα 
Ἰρί “δαμεέφς ἀϊοϊξαν, ν. 520. ' 

᾿ΑὈίγγειάε5, Ἰηΐα]ᾶρ ταν Α ατίδεῖςὶ, ν. 4838. παγιπι ρύχ- 
᾿ αἴριᾷ οΟἱπὶ “ῤίογγης, Ὠοάϊα Ο(γο νοσδξαγ. 

ΔὈγάιϊι5 Μγήα υτὸ5 τἀ Ἡεἰεἰροπίμπῃ. ν. ς 16. δοάϊε “24ος 1.6 ὰπϑ 
οἷανίο φιόζοτο, “560 Οαἰζαϊάο, ν. ϑοίζτας. 

Ἀσεῆπεϑ [πάϊᾶ: ἤν τη Ἡγάαίρεη ᾿ηῇτιεης, ν. 433. ὃς 407. 
᾿Αεἤδι, ρεης ᾿ηΐες Ῥοπέμπι ὃς Μαοίάει, ν. 682. δὶ παης Μάμγο 

ἔάοο ἴῃ ταΌι 115 ΡΙη σιΐαν. 
Αοδοίοιιβ, ΖΕ το 5. πα. (Ποα!ε Ρ φοῤτοῥοί)γιο ἀςσςοῖ!5, Θεξαηέίο ἐς 6} 

ν. 433. ὅ.4297.. 
ΑοὗΠΠ15 ἀγοηιοβ, ρεηιηίϊα δὰ Βουυ ἢ θη!5 οἤτα, ν. 306. ἢαπο οὐἹΠῚ 

ΔΟΙΠΠεα (ει [πος ᾿πΠ014 Ατντίαπαβ σοππιπάϊξ φὰς ποάϊε ΕἼ- 
Πς ἀομῖῃ Βοτάοηϊο, {εὰὦ δὰ αὖ μὰς ἐϊνογίᾳ εἰέ. 
᾿Αὐξε ριθ Αἰξοβ, πιπάς ᾿Ακ]αλΘ ργτὸ ᾿Απικὸς; ν- 1023: ν. ΑἸ: 

(10. : 

᾿Αὐτιαίίοιι5 ϑ1πι5, Ὁ. δ1η119, 
 ΖΕρανσταῃ τηστε, Ὁ. Ματεα. ΔΌΘΝ , 
"ΖΕρίπα, τη Αἰέοας ὑγορίπαμα, οπῚ πγθ8 σΟρησηηη6, Υ: 512. 
ς΄ 1,ἐρίμα Ὠοάϊε ΘορϊαΠῸ ; 1. ΓΑ }15 Ερ1.4 ψοσαΥ! νἹάεο. 
 ΈΡΥΪΑ, τηία]λ ᾿πέερ Ογείασι ὃς Ῥεϊοροηπει πη, ν. 499. Ρίοί. ΕΡΙ4; 

Π Βιοάϊε Οδοογῖσο, τεῖϊε ϑορῇϊαπο, σαδί Απίϊςγίπογα ) ἅς επϊηὶ 
τς 1ρίε 1ηξεγργείαδζαγ. 

Ἃ Ερύοτας, 

33:1 



5232, ἸΝΡΒΧ ἀμ. 

Ἰατη Εἰχμῖδοε δαὶ ἘΠοροδτε - 7115 ἴγ65 ΟΠΠῚ ραγέεβ ἔτογο ; 2 Ε6)- 
ἈἘΕργρία5, γερῖο ἴῃ Αἰτῖος ὃς Αἤκ σοηῇηῖο, ν. 12, 227. ὅζο. Ταῖ Ὄ ᾿ 

)έμς Ἱηξουῖουν δα ὨΛΑΥΠΕΙΠΊΔ, ν. 253. ((Π} 5 ραγ5 ΝῚΠ οὔ5 ἱποϊαίας 
οίτα οἵπὶ ἀϊόζα εἰς, ἃ Πίεγας Δ ἥσυχα) Ποάϊε ΜΜαγορμρά,. 
25 Τορεδροϊῖς, 39 Ὑρεῤαι:, ἀξ ατίδθιι8 νι4ε {05 Ιος 8. 

ΖΕ πους, πιοης Μυ ἤδη ἃ ΤὨγαοια ἀἰν!άεης, ν. 428. Ποάϊε ΠΈ8115 Μη. 
6 “γροηξαγο. 

ΖΈ οἷος τπ{ι15. Υ. 536. Ὁ. Τιεβθι5 ὃς Τοηεάπ5. 

Ζοἵμα τη[ἰα παχέα ἐγείαλ ΘΟ] 1ΠΊ, ν. 461. Πα ΉΠῚ ργδσοῖρ 14 ΟἸττὰ 
Εἰραγα, ποάϊε δξίατη {2 ράΥ2. 

2Έοἷι5, Αἤας πλΠΟΥῚ5 ΓΈΡΊΟ, ν, 820. 
ἡ είλτυις Μαρηα (σταοῖδ τη Τ{4114 ἤν 1115, ν. 370. 
ΖΕ ορία, Διοδ τερῖο Ἰηρεηβ, 1Π Ῥαγΐε5. {{Ὲ5 αν 18, ΠΙΙΓΙΙΠῚ Θ᾿ 

ηυ8 ἡ Οτοηίοπι νεγριξ, Ἰαχία ΝΠ απ ἤπ. “Εεῤίορία (ἡ “Ἐρ»- 
έο ἀϊίχα εἴς, ἐς φιᾷ Ώίοη. ν. 179. δαπη απ «4 ῤηΠηρῖ4 νοσλῖον τ 
πὰ δὰ Οσεαπαπι Οςοσαμηι “ΈΣῤτορία ΕΠ βεΥῖα, Ἰατν Οπίϑιθ 4, 
Βοηῖη, ἕχο. 485 Ἱπΐεῦ ἢᾳ5 πιεϊ4 εἰς οἱπὶ μΕεῤίορία ΤΊΣΟΥΊΟΥ, 
7.πι Ζαηίαγα, Βία[γ4, Μεάγα, ἕο. Ταπὶ δος ΔΓ ΡεΙΠΊΑ 
ΖΕτΠορία Ραῦβ Ιοηρε τη Με Ιοπη ργοΐθηδιδιγ, ὃς ἀξ Ὁἰπηα δὰ 
Μειϊάϊθπι ραγία δητΙ 815 οορηϊίᾳ Ιοχαιίαν Ὀοη. ν. 218. Αὐτα- 
ΠηΠΠπητα ρατῖεβ ταπο ποηάπηῃ Ἱπηοϊπεγαηΐ. 

ΖΕτΠΙορισαπι πλατε, ὁ. ἈΠγΠΠΊ. 
ΖΕϊοΙα, Ἠδε]]λ415 ργόρσγις ἀϊόξας γερο, ν. 432. Νονο ποπΊπο “47- 

ἐΐμῖαᾳ ἃ Νιςείᾳ νοσαίαν, Οὔίειο τείϊα. 
Αἰτῖοα, ὁ. Εἰδγα. Νν ΔΣ 
ΑΡραΐμυγῇ ϑαιπγδέϊδο ΕΠ ΌΡ. ΡΟΡ. ν. 316, ὃ. 319. Α Ῥέοϊεπηδο {14- 

«αἱ νἀ εηίαν ὉΔῚ μοήϊς 1,7 Ὁογ14. ὈΙΟΛΥ ἤι15 ἴα] πος αααπὶ Μ4- 
τε Ογοπῖππι Βοιυ τ ΠθηΙ ργοχίηῖε αἀπιονεί. 

Δριαῖ, Αγαθία ἀθίεγίο ρορ. (481 ἴῃ ἔβογὶβ ἀρ αγη1) ν. 956. 
ΑἸδηϊ, ἔεὰὰ Αἰδαπῃ ϑουεῃίοα σϑηβ δι ΥΓΊ ΓΙ Πη ἘλΓΟρϑθδτη Ἱποοίθη5, 

ν. 3ος, ἃς 3οϑ. Α Ῥίοϊεπιδο {ται νἹἀδηΐῃν Ιῃ δοὸ Μοίσον!δ 
(τϑόϊη., 4111 ϑρύογα Ἰ4πὶ ἀϊοίαγ, 1 2ἐρπμαρτα ὃς Ταγέάγις Ογί- 
γηώ.6. Ἰηϊοτ]είξες, (εἀ ἐος5 [γί ζγ14η1, αιϑς ΟἸΠΊ ᾿γοίαηϊα ἀϊέξα, 
ἦτ ᾿ΠΠαδίίατο ργοθαδιπξεν 1“τλειῖ Γαήονίοι5 θθοΙπ5, ἔανεηΐε ρα 
ἴο ποπηη6. 

ΑἸδαηῖα, Αἴδε τερῖο, ν. 731. ἴαπη δου Ῥαγ5. 
ΑἸΔοίοιιβ, ϑαγπιδίῖδο ἘΌγορ. ἤπνιι5, ν. 314. Ὁ. Οοτη. 15 δὲ νιφεΐαν 

41 Βορ Ποάϊε ἀϊοίταν, ρεὺ Ροοίταηα ἤπιδῃ5. 
ΑἸ ΤτΙ5 οαΠΊρΡιι5, 1ῃ ΟἸΠςίᾳ, Ῥοεί5 οο εν δίι5, ν. 872. 
ΑΙδοχ, Μαρῃα Οταοα τη ΤΠ βανιβ, ν. 367. ποήϊε «Αἰ ε0, ἢ 

Ιεαπήτο Πίήε5. 
ΑἸεχαπάγία ΚΕ ΡΥΡτὶ αὐ 5, ν. 2.54. 1.1 δοάηάογῖα 3 ΑἸεκαυιάνια γοιὸ 

ϑΥ ΓΔ Ἰατα 8 ΔΉ ΕΥυ714. ; 
ΑἹρεβ, πιοπίεϑβ ἱηΐεγ (Θ41|Ππῶτ ὅς ΤΠ ] 1412, ν. 295, ὃ. 344. 
ΑΙρΠειι5, Πανίη5 ἘΠῚ Ῥεϊοροηηθί ΓΟρΊοπΙ5. ν. 374, ὃ 410, ξο- 

ῬΙΔηι5 Αἰ4ὔο, ᾿λεῖυ5 ΝΊΡον Οὐρδεα, Ποάϊε θ1ς] το δίτιν. 
ΑἸνθα φοἸσηηηα Ὀϊοηγἤο, (185 41|5 Οαίρο, ν, 336, Ἡ ρληΙδ ΠΊΟΠ9, 

φπ 



ΤΠΝΡΕΧ. 
411 γυΐσο ἴληγ Οἐδγαίραν νοσαλίαγ, γοοξ σογγιρία οχ Οεδοῖ Τα- 
γ2΄, ἴ΄ο Θη1ΠῈ Αγαθε5 ρρε!δηζ, 

ΑπηΖοηα8, θυ ]οία. σαρραάοοία ὅς ϑαγπηδίϊα ῬαΓΕ15 ᾿ποοΐδ : ν.773. 
Διηδγδοῖα ατὉ5 ΕΡΙγΊ, ῃοάϊθ 1 ἀγεά, ϑορῇϊαηο τοίξε, φιοᾶ ὃς ἔδδι- 

ἴα σοπἢγπηγαδηΐ. 
Αμηθγδοϊοΐαδγιμη ᾿πία 55, ν. 493. Οερἢ δ! εηΐΑ 7. Οεξαίογιία, δὲ Ζ4- 

᾿ς ΟΥ̓ΠΠα15, Πού ζΖηεδ, ουπη 418 ν]οΙη 5. 
ἈΠΊΠΊΟΠΙ5 ΕΠ Ρ ΠῚ ἴῃ ΓἸδγὰ ΖΕ ρυρίο Ππηϊτπτα, γ. 212. υδ᾽ Ποσίς 

Εἰφοοσάὲ ἀείεγξιπ1. 
. ἈΠΊΠΙ[5 ΟΠΟΠῚ παναὶς πὶ Ογδίᾳ ἱπ{ιΐα, ν. 496. 

Απηηΐϊΐα, ο. ΝΑπηηϊΐδ. 
ΑΓηγοα, δηαια ΓιΔσοηΐας τὸς, ὑηάε ΑΥΉγΟΪΙ τὸ Γιδοοηθι5 
ΔΡΙ ὈΙΟΠΥ ΠιΠΊ, Ὁ. 213, 377, ἕχο. ὃς Απηιγοϊαούαπι ἴογγὰ ρτὸ 
Γ ΔΟΟΊ]4, Υ. 413. Ὁ. ᾿(ΔΟΟΏΙΔ, 

Ο ἈΠΟΒΙΑΪῈ ΟἹ Ποῖα αγῦϑ, ν. 875. 
Ἀπιοοῇεηά, ϑυγῖδο βαῦϑ ἴῃ 4114 τὸς Απέοςἤία, ν. 520. 
Δηξοοῆία, δυγίδ ατῦς, Ὁ. Ο17. δάμς ποπήξη τγετπεηβ, ΝΊρΡΙΟ 

ἐείϊε, χυοα ὃς Ταῦυΐα σοπῆτγιηαπέ: τηδηϊίείζο φαϊάεμη εἰγαληξ 
ὙΠΠαπονδηϊιβ, ὃ. 4 48] οαπη Αἰ ρΡὸ μοάϊα ἀϊοὶ δβηγπγαηέ : τὸς 
Ῥυρηδέ εηϊπῈ Πέπ5 ; νἱ ἀεί διΐοπη “ἰρρρο γεΐοταπι ἩΠογΆρΟ]!5 ες. 

Αοηϊα, υ. Βασοῦα. 
Αοτγηΐϑβ ρεΐγα, συ. ΟΟΙΙΔΟτπὶ ργοτη. : 
ἈΡδγηΪὰ ϑγγίδς ατῦβ. ν. οἱ 8. Ηαγηηάοης πούς ἀΐοι Βε!]οηϊαβ αῇῖν- 

᾿ πηγαί, ΕΠ ΔΊΑ͂ ΤΘῸΠΟΪΔν "15. 
ἈΑ(ργπίμις Τροίας ἤπνίις ν. 575. 40 ποηηπε Ηοῦτιβ 1ηξε δὲ 

νὐσέαγ, ὁ. Οοπη. [5 ποάϊς ΜΜαγέεζο ἀϊοιταγ, Πιδαποίαν!ο (εἰ 6. 
ἈΡΕπηϊπι18, {4112 ΠΊΟΙς ποξιι8, ἐαπὶ π]ϑα απ ἀινἀοη8, ν, 343. 
ΑΠΌ οΙα, ΟἝγπογπι δ 5. δὰ τηττητπτὶ ϑιηπ5 ΑἀγΙΔΕΙΟΙ τεσ τ], 

411 ̓ πᾶε ᾿ΑκυλήΘ- ἀιοιϊέαγ, ν. 381. υτγῦςβ ΘἸΙΑΠΊΠΙΙΠῚ ΑαΙΠΙδσίά 
νοσδίῃγ, 81πη115 ἀπίεμῃ 116 Οοἰξο ἀὲ ΤΥ ο(ἐ6 παποαρδΐαγ, 

Αὐλθια Δἤκ τέριο, ας ἔγιρίοχ ππί, Ρείγαα, ἀε 414 ν. 802. “ιιδδ 
τ Βραῖς Βάγααῦ Ζειρίεγο ; Ποίεγία, πούϊε Βεγζαγα, ἢ ΨΊ]αποναηο 

Πάες: ὅς ΕΕΙΙχ, ἠδ μὰ ν. 925; ὅζ. 926. ηια 1απὶ “4γαηιΖη, ἰεὰ 
“41:»2421, Δρρε δίαγ. ᾿ 

Αὐδῦιοιϑ ἤπι15, Ὁ. διημ5. 
ἈΓγλογπίῃις5, ΖΕ 1Ο] 5 τηοηρ, Κ. 431. πκία ῬΙδαγοπαπι ἔϊπί, τε 

δίγδῦ. 1. 1ο. 
1 Ασγδάιϊιβ, :ηίαϊα πιχέα ῬΠοσηΊοεΠ, Υ. 599. 
ἢ Αὐδομοῆα, Αὐίδησ ραγβ, ν- τοϑό. παπς Οάδηί Οααϊάο, χιοά ὅς 
ἐλ ϊ 15 σοππτπιαηξ ; Οἰπνεγιο Οσημάφρου ; [δ δὰ νιἀθίαν πηοησ 

. ἴαμα εἴτ τερίο σοπίεγπηηα Αὐίδο, Αγδοῃοίϊας ὃς Ῥαγοραπη τα! 
 Ῥαΐΐεβ σοπιρίεόξεη5, Οὐ ίγαμν τάππθη Ατδοῃοίδς ραγβ εξ νἱάε- 

1 τυ ΟΘεὐτοία: σοππηί5. 
Αὐλχες ἤνιις, ν. 739. ὉΔῚ πο 1πέ6 ΠΠσιταγ Αγαχὸβ Αὐπϊεηῖςς ἢτπι- 
τ ψίῃς σοἰεθεγγίπηαβ, (4 ροῖίι5 Βαύξγιιβ Βαζξεγιδηδ ΠΆΨΙα5, (κα 
πῆς Βσοραγα ἀἰοιταν, ἢ Ματῖο ΝΊρστο ἢΠά65. ΩΣ ᾿ 
Αιολόϊα, Ῥεϊσροπηςῇ γερσίο πιεάϊοιγδηςα, ν. 41 ςς 4αδη ποηόπι 
Τ᾽ πρχῆδῃ ἀπηΠδ ορίπαζας ΟΥίοιθ, ἝΣΖ Αὐρίαὶ 
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Ατρία, ἴδει Αὐροί!δ, Ῥεϊοροπηεῇ τερῖο, ν. 480. βοάίε 5 χοσδηΐας 

Ολίϊαϊάο, Κογιαηδα ΟΥίεῖῖο. ἃ 

Απαπα Αἢς τερίο, ἡ. 714. ὃς τοϑϑ. σοιηρτεῃεηάδιε “1147, {ππῚ- 

ὅξιις Πιπιρίαπι, πούίς δ 4 ρηηεη!, ΟἸανεΓῖο 5 Ραγορανμ βάρη, ὦ 

Ποάϊο 5 «ὐϊο[ 4 εἰάειη : Ὀγυαρσίαηαρι ὨοάΙς δήσοίξαη εἰάεπὶ ὅς 

Μογολίου - ἰΐεπὶ “γαοβοίαη; ὃς αθάγοιαρι, ἄς φυθα5 νιἄθ 

ἕῃο ἰοζο. ἢ 

Αὐίδεβ, ἔδξαι Αὐῦιεβ απξ Αγθιία, ν.1 οφό. Ατίδπδο ρορυ]5, δ Μ4- ὁ 

οΥ̓ ΔΉ τερῖο ἴῃ τεσεηξίογαπη τα 0115: 40 ΑΤΌΙ ἤανίο ποιήβη [ογΕς 

[πηΐ, αὶ ποάϊε Βεγϑεγο, ἢῃ Νίριο Πα: 

Ατπηθηΐᾳ Αἤδ τερίο, ν. 1002. ἀἰνη Ἰη ΜΔ] ογΕη91, 4118 Βοάϊε Τῆς 

εογιφηηέανι ὃς Οηγάϊ ςουήρίεόλιξαῦ ; ὅς ΜιμοΥθη1 ἡμᾶς μοάϊθ. 

Ῥοσίδη, Ολίζαϊο ὃς ΟἸανεῖῖο (εἰ 5. Ἷ 

Ατγπιδηῖας πιοης ἀραὰ Ὀιοην πππὶ πιοηΐεμη ααειηριδη. ποίδξ 1Π ] 

᾿ΑΥπιδηΐδ βέιπι, ααΐ 41 Αὐπηθηΐας δἰπηριξ, ας ἹΜο[ορῖοος, Ρώ- 

γγάγάρν, “πεΐεαηγηηλ, ὅζο. Υ͂. όφ4, 773. 786. 978. 1ἰ οἴππας 

Ταυτὶ ρατίε5 παδεπίαγ, ὃς ΑΠΕΓΔΗΓΙΙ5 χυϊάεπι ἤομβαν ΤΡοηγα ἃ 

Ῥεγῇς Ἰατὴ νοσαῖας, ἢ Τμενείο Πά68. : 

ΑΠπγαΐρι, ϑουμῖοα ἔδυ ϑαγπηδέϊσα βθη5, ἃ ῬΟΕΙΙΒ οαἰενγδέα ν. 21. 

δος οἶγολ ἈἸρΠδος πλοηΐοβ ὃς Μάγε Ογοπιαπὶ {ταϊαπηΐ γείεγεϑ, ἴῃ 

ὉΠΏΠΊΟ ϑερίεπίγιοη!β ἐγαζξῃ ΠΌΠΟ οορηϊΐο, ἔς. 1η. ΚΗ 14 ἸΔπῚ ἀἰοξα. 

Αϑογ ίτα;, Ογγοηΐαςος Αἰτίοϑς γερ!οΠ 5 ΡΟΡῈΪ15, ν. 21. ΘΟΓῚΠῚ ΓΕσῖο 

ἴῃ Βαγοά Ἰατα ἀϊέζα σοτηργεπεηάιίαγ. 

Αἰεα Αὐοδήϊα νισι5, ν. 412. 
Αὔα, ἐεγέϊα οὐ δῖ ραῖϑ, Υ. 9, 14:20, ὅ2ο, ὅζο. ᾿ 

Αὔα πηποῦ, πα]α9 ρατβ Θναοῖας δάνετία, ν. 138, ὅχκ 836. 1ατὴ ΝΝ4έο0--᾿ 

ἐα Ῥατ5 Οοοϊάἀεηζα!5: ΝΥδίο ΤΑΣ ΕὨΙΠῚ ΠΟΠΊΉΪΠΕ ΓΕΡΊΟΠΕΒ ΟΠΊΠΘΒ, 

τηξοῦ Ῥοηΐαηπι Ἑπχίησμα ὃς Ματε Μεάιζεγγαπθαηι Ἰηζεγ]οόζας Ποτὶ 

ἄϊε σοιηργεμπεπάπηξαγ. Ι 

ΑΠὰ πηαείξιστα, Αἤλῃι πη ποῦοπι, οαΠΊ ῬΑΠΊρἢγ 1, ΟἸΠΙοῖ4, δὲ δ γ- 

τία σςοτηρίεέζεηβ, ν. 799. ἧ 

Δἤσ οχέγα Τασγαπι, ἱπίεν πτοηΐεπ {πὶ ὃς Οὐεδημτη Ἀυδγαπι, 

ἢτὰ χαλανιλίοτα ἤραγα, ν. 881. ὅς 887. 

Αἤπ φηραίζτα, γαχία ῬαΠΊΡΗΥ ΠΔπ1, ν. 865. 
Αἰρεηάμς ῬαΏρΠΥ 5. αὐ, ν. ὃ 52. 
Αἰγτία, ποῦ ῥζο τορίοπε ργοργῖίδ ἥς ἀϊα υἱττα ΤΙστῖπι ἤπνι-. 

ἐπὶ ἤΐα, χὰ ποῖα “τρια ραγβ Θεπίδειιν, (εἀ ργὸ 1 ηοοίγ-. 

γὴα υῶτε Πιπυρία πα Οαρραάοοίας Ῥᾶγ5 ΠπαγΙΓΠηᾶ εἰϊ (Θαἰδέιος. 

Ῥγοχίπα, ν. 772, 975, 1178. ε4 ἴῃ «ἠημαα μοάϊο ἀϊέξα. οοπας, 

ῬΓεοηἠϊ νι είαῦ. ' 

Αἰἶδα τθοῃβ, ἴπ οχίγοηηῖς Μαασνίξαπίας Πηΐδιι5. οχ ῥ᾽ αγίπηογσ ἔδας 

ἐεπξα Ῥτορίηβ ἐτείααν Ἠογουΐθιιη ὈΙοηγ Ππι5 Ιοσαΐ, Υ. όη. 10) 

“εἰρέθη γα) οΥθηι ᾿ς Ὁ ΟΥΉΙ (Ἰαΐαῖε Ῥίοϊεηαιιβ : μυης Ἐγ- 

ὙΠ Ἰαπὶ νοσαιῖ, πλα]ογὸμι νεῖο Μογγθς οἰάγος τεζαΐαν Γυα 

ΜΓ ΊΟἾ 15. “ᾧ 
Αἰἰληΐος, Εἰ γα ρορ. οἴτοα πιοηΐοπῃ Απληΐοιη, ν. 66, Ἰα Ζαμβρασα, 

τΟΡΏΠΠΊ. ΟΝ 
ΔΕ. 

ἡ 
ἵ 

ἢ 



7 ΝΕ ἃ. 
ΑεἰδηΈσι5 Οοδληι5, υ. Οὐδαηι5. 
Αἰτγορᾳΐεηα, Μεάϊᾳ γρῖο δὰ (αίριΠ1 ΠΊΔΓ6, Υ. 1019. πούς 57γ- 

τδῃ νοσαίαγ, ΓιΘαποίανιο τες, 
Ατέϊοα, ἨδΙ]λάϊς ργοργία ἀϊόζα τερῖο, ν.423. 
Αὐγϑα ΟΠεγίοπεξιβ, υ. ΟΠτγίο. 
Δυίοηϊα ριῸ Τία!ϊα, ν. 98, 339, ὅζο, Ὁ. Τίατα. 

Β. 

Αδυΐοη, υτρς ᾿π Α Πα γτερίοης Βα υ]οηΐα δὉ 1ρίᾳ νοσδέα, ν. 980; 
ΒΒ ὃς τοοσ. Βορίο εα ποάϊθ, σῤαίάαν ἀϊοίξαιν, ργοσυ!ἀυδῖο ἃ 

ΟΡαίάαιξ διτίηιια ε]ὰ5 σοπέε : ἀγθεπὶ ποάϊς ΒαίάκφοΡ ἀἰϊοὶ τείεγέ 
Οζα! άις, Βαραφα Ῥοίζε![π15, (δ αρθεπι 114 πΔ ΡΟΈΙ15 1η ΡΓΌΡΙΠ- 
44 εἴα αμαη} ργΟρΓ4 ΒΑΡΎ ]ΟηΪ5 (ε46 δααϊάεπι Οὐίε!ο δήθ Π.- 
(ΙΟΥ, 

Βαζἰγίδηα, ΑΠα τερῖο, ν. 736. ῃοάϊε Οογα[4η (ει (αν [νι Οἴπνε- 
ΓΟ ὅς (αίζαάο, ἃ σον (γι, Τογίαῇξ οἱἱπλ ἱπέεγ Πδηο ὅς ϑορ- 
αἸαπαπη ΠΕ5 : δὰ γεῖο Βαζεγίηδ ραγβ 48 Μαγρίδηδο ΡΓΟΧΙΠΊΑ 
ΤῊΉρήάς τῇ ΤΑΌΠΠ15 γοσαίαν ΑὉ ατθε σΟΡΠΟΠΊΙΠΕ. 

Βαΐθαγος 1η{{]"», υ. Ουπιηθῆδ. ΕΝ 
Βηἤϊατηα ϑαγπγδίς Ἐπτορατᾶ ΡΟΡ. γ. 394. οογαπι [δάε5 ἔαϊξ ὉδΙ 

Ποάϊε Ῥοάοϊα. ὶ 
Βεῦτγοαβ, Μυ Πα ΑΠδέΙοῶ οἸτπη ρορ. ν. 805. 
Βεοῆιγεβ, Ῥοηΐι Οαρρδάοοι! σϑηβ Ἰρῃ 15, ν. 765. ν. ΒΥΖΕΓΕ5. 
Βεγγέῃϑβ, αὐθ5 ῬΠΟβηΙςΕ5, ν᾿ 911. 71πὶ Βαγηῖ. 
Βηϊοηες ΤἬγδοϊδ ΡΟΡ. ν. 576. ᾿ 
ΒΙΓΠγηΐα, Αἴδ τοόρῖο αὐ Βοίρῃμογιπι ΤἬτγδοίαιη, Ὁ. 793. μοάϊς Βημγ- 
α (ἃ Ρυυί (ςσ. υτϑε, 11πὶ Βμγ(4) Οἴγανα δυιέξζογο ᾿ 

Βιδίηγε, ΖΕτΠιορίοα σεης ΖΕ ργρίο νἱοῖπα, ν. 220. τερίο Βαίίο ἴῃ 
ΓΕΓΕΠΕΟΓΕΠΊ (4 1115 101 Ιοσὶ {τα(τ]ξαγ. 

Βατοξία, οἰϊπιὶ Αοηϊα ; Ηε ]λάϊς ργορτῖε ἀϊέξα τερῖο, ν. 426. 6 
Βοιγ Πεη65, ϑαγπιδέϊας Ἑπτορ. ἥαν 5, ν. 311» ὃς 542. μοάίθ ΝΝη- 

2 ογ, ἴδια ΓλΊΘΡεΥ. : ς 
Βοίροτιις ΤἬτγαοιις, Ῥοηΐ ΕἸΧΙΩΙ ἔαιιςες, ν. 140. να ΡΟ 741] ΤΈ2118 

δέγείέο αἿ1 (Ομ {ΠΗ 1ηΟροί:. 
. ΒοῬδοιι5 ΟἸηγπηογία5, Μαοεϊ 5 ἔμισες, ν. 167, 549, 746. ναΐρο 

Ἰάτη δέγθείο αϊ Ο4{2, ὃς Βοσορα ἀ {45 ΟἹουάηη, 
Βοιἔγεηι5 ῬΠσθηϊσδβ ἤαν]5, ν. 913. : 
Βεϊέφηηΐοδ Ἰη[]5:, τη Βοτδαῖ! Οσρᾶπο Πίσ;, ν. 284, ὃς σό5. Ἐκ [8 

ἄμα ἱπῆρηες Πιηξ, “1Ἵ δῖον ( ια ὃς ρῥγοῤΥῖο ΒΥΪΈ4ΗΗ14.} (α]88 
Ῥαγβ Μειι ΙοΠα]15 μοάϊε “ησίτα, νυῖσο Εησίάηα, ρατβ ΒΟγοδ!!8 
δεοεῖα, ναἶρσο ϑοοείαηά, νοσαΐαν ; ἃς Ηἰφογηῖα δα [ογη6, να ]5Ὸ 
Μεϊαπά, “πρίΐα νεῖο ποπίξῃ αὖ “ησί ἀεδαόξα εἰἴ, 401 ὑΠΔ 
απ ϑΑΧΟΠΙθι15 6 (σεγτηδηΐα 1η Βυιϊαπηιαπη τ ργαγιηξ, 411 481 
ἄεπη “ηστ]ογη701 δηΘ ΟΥΜΉ1, ααο5 ρίαπα «Δησίος γοσαΐ ἼδοΙζα9, 
(οΌοἱεϑ [{{{Ὸ γι ἀοηΐαν, ᾿ 
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Βυιτ, (τ. Βρξ οι Τη δας ΡΟΡ, ν. 362. μούϊε Οαίαδγίς Ῥαϊβ, πο: 

ταΐπο 1110 τῷ αἰϊθητπι Ιοσππι ἐγαδαζῖο. Ὁ 
Βυϊτηοῖ, ἔεα ΒΏΠΙηΙ, απ ΒΌΠΠοβὲβ, ΠΙγΓΙΙς ρορ. φαογαπιὶ ατὸ5 

᾿ς ΒΏΠ1||15, ν. 387. ' 

Ῥυΐας υ. Ἐδυΐι8. ἡ τῷ, 
ΒΥΌΙα5, ῬΠατηΐσοσ αὐ, Υ. 912. ποτε σή ίοο (ει Οηῥοίϊδεῖο. ὁ 
Βγζαπίξαπι, ΤἬγδοῖδ τρῦ8, ροίζεα ἃ (οηήϊαηξηο Μάρῃο ὉΟομ Ή- 

Σ] ΠΟ Ροἱ ἢ νοσαίλ, ν. 804. Ποάϊο Τ ατοῖβ δ εαηηφοί. 
ἘγΖεῖεβ, Ῥοπέϊ Οδρρδάοοι! σεπβ ἸρῃΟὈ115, ν. 765. ἰεάες δουτιπ 

ΣΤ μὲ! ἃς Μαογοπιπι, Βεοδίγαπη, ρίορε Ἐγαρεζαηΐςαν πη, 4185 
Βούϊς Ὑτοῤηομάα νοςδέαν. 

οι 

Αἄπῆι Μεάία Αἰγοραφἕθηδ ρορ. ν. 732. 
Οἰδῦγια, Π{}186 τερῖο, ν, 378. Ναπο Οὐγάπέο, ΑὉ αὐτο σορ-, 

ὩΟΠΉηρ, Ηγάγπηξο οΟἷττα νοσαΐα. 
ΟλΙδαγῖα, τηΐαϊα Ῥεϊοροηποίο νἱοῖπα, ν. 499. Ποάϊε 52 4γ5 50“ 

Ρἢίαπο. , ᾿ 
Οφηηατιία, ΑἸθαηῖας Ροριΐι5, Ηδηϊοοποῦιαι ποτα, τη ΠΑΡ]ΡῚ5, 

445 χαμάρας νοσδῃΐ, ἀεσρηβ, ν. 7οο. 
(λπΊρηΐ, 1[81155 Τερίο, ν. 357. Νίιης ΤΟ7γΑ4 4] 1 αυογο. 
(Ἄπορι!5, ΠΑγΙπ|ὰ ΖΕ ΡΥΡΕΙ υἱῦς, ν. 12. Ἠοάϊς Βεοβὴγ ΖΙερίετο, 

᾿ Βτοῤίογε Οαἰταϊάο. Γ 
(αρρδάοςία, Αἴ τερῖο, ν. 974. ποίάϊθ ραγίεπι ε]15 Ῥαρῇίδβοηῖδα 

ῬΓΟΣΙΠΊαΠη “4»η4{Π4ηι (ει Αἰγριαίαγα, ΔὉ Δηγαπα πὐϑε, Ρραγ- 
ἴςῃ) Οοπεο, ματίεπλ “ημφάοίς γοραγῖ, ΟἸανετα5. ὃς 811 απ 
τηδηΐ. 

ΟἈγαΠΔ 15, ῬΟΠῈ (σαἰδέϊοι, ἔξ Ῥαρῃίαροηϊδο, ργοπηοηΐ. Υ. τιῆϑαδε 
785. ποήϊε Οαὖο Ρή( 0, ϑορῃίαμο τοίϊο. ᾿ 

(ατιηδηΐα, Αἤᾷ τερίο, ν. 1οϑ83. Ηοάϊε πηαχίπια 6818 ρα8 Οδὲγ- 
7714 (ἀἸοιταν, 4υᾳ νοο Ῥογβοπηι ϑίπασα αἰηριί ΑὐηληΖίδ (δα 
Ογρης τερημπῃηι Ε{{ὶ 

(ὑἀγηγδηῖδε ργοπιοηΐ. ν. ὅοό. «Αἀγγβοχοη Ῥίοϊςπηδρο, οἱΐ νἱοῖηα πα 
“Ἄγηλχ 4. ἘὨΊΡΟΥΠΙΠῚ Οἰτπλ σα] εὔγε, τη ταρηο Ογηρις (ει ΟΥΏΝ 
[οσῖε ἀϊέζο. ᾿ΕΠῚ᾿Ὸ5 νεῖο πα ποάϊε Ογημς γοσαίαγ, πο ες 
γεγὰ νείεΓΏ Π] ΑΥπΊαΖα, [ἰσδξ ποπλεῃ 6]858 ΠῸῚ δῇἤαταρίεγιε, (εἀ 
1ῃ Ἰη(]ὰ Πέη, ια», νϑζογιμχι Οαγαορερα εξ νάεξαν. 

(ἀγραΐῃιβ, τη αἴ Ἰηζοῦ ΟἸείαπι ὃς Οδυίαμη, 1ῃς ται! Ογραΐῃϊο αὉ 
1ρία νοζαΐο, ν. 590. Ἰαπη 8 ογραο. 

(ατίμαρο, (αν. Καρχηδοὸνν, Αἴοα υἱῦ5, ν. 195. Ετγαηέ 41] Ορῖτ ἢ 
ΠδΉΩΙΡ 1{Πππὶ πούς ΤᾺ)125 νΟΟΑΓῚ τ 5 δά νἹΟΙΠΟ 1η Ιοσο, ποῦ ἴα-᾿ 
ἴηξη εούεμη Πία εἰς, εὐαίηιιθ, ποιῖης ὙΤωροφης ορῥταῖ, ῬΊΙηῖ- 
Ὁ|5 ΟἿ ΠῚ τ ΘΠΊΙηΙς, Μὴ Ἂς ἜΘ, ὯΝ 

(ΆΠιις, τοὺς ἡιχία ΖΕΡΥρίμΠη, ν. 115, 2όο, 880, 9οΙ1. φὨἱ Αἰ19 
᾿ ΘΟΡΒΟΠΊΏΙ5 1ῃ συγ ϑοϊεοιίθ, απ ὃς Ολτι15 ποῃΠμ}}}18. 

Οείριϊ, 



ΤΥ ΒΕΧ 
Οαίρι!, ΑΠδ ρορ. αἡ Ματε σαίρίιμη, 730. ἃ Ῥέοϊεῃτχο [δὶ Παΐπμη- 

ταῦ ΕΌΙ ΠΟΙ τ 9 δ )ογῥοηέ, ἃ Ὀιοηγῆο [πχία Οαπσαίαιι τηοη- 
τε, ἤπρτα ΔΙΌ ηΙΑΠΊ. 

Οαἤρίας ρογίαρ, φησιξις Ἰηξοβ Πτοηέεβ ἐγδηΠέις, αὐ] ἃ Ῥαγίῃϊ ἴῃ 
τ Μρήϊαπη ὃς δὰ Μαγο Οαἰρίδιη ἱἕεγ ἢέ, ν. 1935. ὅς 1039. " 

Οαδίριυπη Ματε, ὁ. Μάαγο. 
ΟΠ Ππεεγι 465, τη Πα Ματῖς Ατἰδηξιοι ΗΠ ραηΐα αἀνετία, Ὀίοηγ ἤο Ης- 

τς {ρεγιάεβ, ν. 562. ΪΝοη ἱπογθά!θ:}6 οἱὲ Βυιξαηηίσαβ, δα 82, |2γιας 
δος νοσαΐας5, οἰπτὶ Οογγμ α Βτιίαπηΐα ρεπιηίαϊα (αι ἰη[α]4 
γἹἀεγὶ ροΐα]} ποηηίης 10 ποίμέαβ ΠΗ͂Σ, ῥγορίει Πδηπαπὰ 
1π4ς εχρουίλέιπη, “τι0 Οπηηΐ ὥνὸ 1} Βγίδπηῖδ Ρᾶῦ5 δθιυηα- 
νΕ : Πές ἕατηξη ἃ ὈΙΟΠΥ ΠΟ ὅς 4115 ἀο(οτρέμ5 ἰΙσηρα ΠΊΕἰ1π|5.4ζ0- 
γῆϑη: σοηγεηϊέ. Ὶ 

Ολέδθτηι, θιοη. ΟἸεΐαθεηΐῖ, Αταδῖα Ἐρ ςὶς σθης, ν. 959. 
Οἀπολίτις, πηοη5 ΑἸ θαπίαπη ἃς Πδεγίαγη ἃ ϑαγιηδίία, ἀἰγΙπηθη5, ν. όφο, 

ποάϊε “ὐ(ογ, ἢ ΝΊρτο ἢ668. 
Ολιιοδίτι5 ργῸ ῬαγοραπΠ] ρατές δἰ ΕΠΠΠΠηα, ν. 714, Ιο91., 1133: Ὁδὶ 

ΡαρηεΥ ἃ Ῥιηείο ὅὃζ Μεγσαίογο νοοδίῃγ, 
ΟλσαῇιΙ πιοηΐε5 ριῸὸ Ἀ1Ρἢ5915, ν. 663. 
Οαγίζεγ, Απας τηιπουῖς ἤπντας, ν. 837. 
Οὐλιηι5 ΡΓῸ τηΐαΐα σοτγαρίς Ροῇέα, ν. 533. [ογίδε ΡιῸ (οο9,. 

ὐ. (οο5. 
Οεϊίς, (σΔ111, (αἱ τα, Επτορᾶδο τερίοηϊβ, ᾿ποοΐα, υᾶς Ῥέοϊεπηδοο 

Οεοἰεο-Ο αἰεῖαᾳ ἀϊοϊίαγ, ο. (41Π4. 
Οεπιρῇ,, ἐδησιιαηι ΗΠ ρδηα σεηβ, ἃ ὨΙοηΥ ἤο πομγιηαπίαγ, ν. 333. 

(εἀ π.}Π181 τερευτπέαγ. ᾿ 
ΠΕΡ ΠΠεηο8, (ερἢῃαΠ]ςηϊα, 4 Ἰαπὶ Οφίαίοηδα, ὃς «Ἰτατατα Ἰη[α]2- 
τα ἘΡΙΓΟ νιοι πάγη, ὃς ραγί5 Δοαγηδηϊ8 ἸηΟΟΪδ, ν. 436. 

Οερμετιι5, ἤπιντι5 ρὲν Ῥῃοοϊάεπι Βαοξίδηγ ἤτιεης, 440. 
Οεγάτη {δι Αὐογοσεγαιη! τηοπέες ἱπίεῦ ΠΙγγιάθπη ὃς ἘΡΙΓΏΏΊ, 

ν. 380. ὃς 492. Ποάϊε ομέδ εἰ Οῤαγπιαγα, Τιοαηάτο τείζε. 
Ὀετοϊζα, ἴδια Οεγοθεῖ!, Ῥοπέσα σεηβ ἱπέεγ Ροπέμι ὃς Μαοιάεμη, 

ν. 685». 081 ητιπο ὅπ {460 Ορριάπτη ἢ Τ ΌᾺ]15 ΡΙΠΡΊ (ΙΓ. 
Οογοιηπα ΕἸΡΥΟΙ πηαγ 5 τη], ταχέα δυγίπι ΠΤ ΠῚ, ν. 480. ἴο- 

αἴε Οῥογοβεηΐ, 
ὅεγης, ᾿ηῇη4 Οὐοαηὶ ΖΕ ορΙοῖ, αὶ Αἐϊδηξιοι ἐκ ΔΠογαπη ἐδηΐεη- 

{14, ν. 219. ΠΟΠΠ.}1 φαϊάεπι 4αιθ5 ρῥγῖογ (επίεπίια ρῥἱδοοΐ Μέ- 
μη, ρ άογ, φὰς μοάϊς Μή φάφσαίοαγ, (εγηεβ ποιηῖπε Ἱπίε Πσεγδ. 
νιἠεηζαῦ : φηῖθα5 ἀπ ἐιΠ| εἶ 4Ώ ανελέ ὈὨϊοηγ ας, ἀπ ϑδηςεε 
ΤΡον,.6 Τη{μἰ49),1 ποάϊε ἀϊόξαιτι Τεγηες ποπηη8 ῃοζεΐ. 

Οἰαδίδῇι ει Ομ δ αἴσι, Αγαθῖα ἀείοετίας ρορ. ν. 996. 
Ομαϊσεάοηιμ, Ὀιοη. Οπαϊοιἀδηΐεβ, σας ΒΙΓηγηϊα ραγέεπ ἔδηθης ἴα 
4 υγὍ59 Οἰαϊςεάοῃ, ν. 8023. ΟΠ αἱςῖβ ργοὸ Ομαϊσεάοπε ὃς ΟἤΠδῖςΐ- 
ἀοηΐα γορίοῃς, ν. 746. ατϑεμηι ΟΠαϊσεάἀοηέπη οἴττα πα πᾶ Πο- 
ἦϊε δομέαγε γοσφέαγ, ρἰθσίχις ἀρδιξγδηΐαν, [εἀ νισαπγ δάπιις δ χ9 
ἕλτα 4111 ἀΠΈΙΠῈ ποπηεδη γεέϊπεξ ϑορβίδηιβ ὃς Τπενεῖι5 Πάοπη 
(λοιαηξ, (Ὠἱ αἰα σορποπιηίς ἰῃ ΕΌθαδδι 

Χ 4 Οβαὶ- 
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Ομ αϊοῖς ΞΕ (ο 1155 υτς, ν. 496. ΠΥ 
Οἰιαϊοπιία», Δῆνγίας ργορτῖς ἀϊέξα ρορ' ν. 1015. 
ΟΠαΐγθεβ, Ῥοπίι σαρράοοι! ρορ. ν. 763. 
ΟΠ αἰγαπηοτιίο, ΑΥΆΡΙα. ἘεΪΙοῖ5 ρορ.ν. 957: 
᾿ὈΠεΙἀοηϊα; ἰηα]5: Μαγῖβ ῬαΠΊρΠΥΠ, ν. 128, ὃ. 5οό. μοάίε 108 

Οογγερεὶ (αἰ αἰάο, Οαργοίο Ῥιηΐο. 
ΟΙΠἴος5, Μαγὶς ΖΕ σαὶ τπἢι|8, Τοηΐδς φἀνεγία, ν. 535- μοάϊε 8020. 
ὉΠοαίρε5, Ππαντα5 ρει δα πδηδη ἤπεης, Ῥιοίειηδο (πέ νἹΔεξαγ) Εἰι- 
Ὑ Σιῖ5; Κ. ἃ 672: 

ΟΠογαίπ, ϑογεπῖοα σεηβ ἴῃ Βαζεγίδπας ὃς ϑοράίδηδ ρατέε, ν. 246. 
ΓΕΡΊΟ δὰ δΌ 1ὉΡ615 1.πὶ Οῤογαία) ἀϊοϊξιιγ. 

Ομ υγίς, ρεηϊπί!α ᾿πάϊα Ἔχίγα Θδηρεμη, Ὠιοηγ ο Ἰηΐα!4 ΠΑΡΑ, 
“αὶ, 580. μοήϊε ήφίσοσα. 
ΕἸΠοῖα, Αἴας τερῖο, . 121. 864, 874. αἴ Οαγαριάηΐα. ; 
ΟἸΠΊΠΛΕΓ, ρεῃβ 4πδὲ πΐγαμησας Βοίρου! ΟἸΠΊΠΊΕΙΙΙ ἰδέιι5 ΟἸΠῚ 1ῃ-- 

οοἶαϊέ, ν. 168, ὃς ὅ8ι1. εογιπη τὸς ΟἸΠγπιεταΠ} 1η τηεάϊο ἔεγθ. 
Ὑδυγρῶς ΟΒεγίομε ἢ ροῆία [απ Ογέρι ἀἴοϊ νἀείαν (ππάς Τάγ- 
ἐΔΥ21. ΟΥ̓ΤΊΙ ὨΟΤΊ6Π) ἢΠέι5 δηϊπ οοηνεηῖέ. 

ΟἸΠΊΠΠΕτΠ5 Βοίροτιιβ, Ὁ. Βοίρογι5. 
ΟἸΗ͂Ι, ἰογίαξ ργσὸ ΟΟοΗ͂Ι, ν. το 5. ΟΠ ηυϊάεπι ϑαΠαηα ῬαΓίΕΠΊ, 

ΟΟΗ͂ΣΙ εχ Ῥέοϊεπηαι ἐξηΐοπέϊα, πηοπίδηα Ἰηΐεῦ δα Παπαπη, ΑΠγ- 
ΥΙΔΠη, ὃς ΕἸγπιατα ἐεηπεγιπέ. 

(ιμ5, Μυ ας Αἰδίοα ἢπιντιβ τη Ῥγοροπίδεπι ἤτπιεη8, ν. 8ο6. 
Οἴαγαβ, Ιοσι5 ΑΡΟΙΠηϊ5 ἀεῖίπθγο ὃς ογάσυΐο ΠΟΡ1]15 1υχίᾶ Οοἴορπο- 

ΠΕ. ἸΟηΙ86 ὈΓΡΕΙΠΊ, ν. 445. ᾿ 
Οἰεέδθοηϊ ἀραα Ῥίοη. σογγιρέε. .. Ολία θη]. 
Ὁ οἱςἢι5, Δἤδ τερῖο, ν. 689. ἠαιτι Μρηρυοία νοολέαγ, ἃ ἡΜαηγαΐῃ, 

ΑἿΣ 1τηξε ν᾽ σεηΐα5 641 ᾿πηοοϊοηΐεβ ἃ Ρίοϊ. ποηῃηηδηΐαγ. 
(οἰ μητη ἴθι ΤΟ] Ιδοιιπι Τη ἴα: ρτόγη. Ταργοθαηα δάἀνεγίμπι, ν. 529. 

αποΐ ὃς Αογηΐβ Ιου ἤο νοσαέαῦ ( 4αλτην!5 4111 Αογηεη ρεΐγαπα 
ἿΠ 2114 Τηάῖδς ραγίε Πτλέσδης ) σαὶ νιοῖπα οείδπι τερῖο Οὐ ἴεα 
Οοἰτοα ἀἰοϊξαγ, ν. 1248. Ῥγοπιοηΐογίατα ΠΠπ4 εἢξ φαοά Ο. ἐς 
Οὐγπογΐ Ποῦϊς ἀἸοιξαν Ρ θυ αγοιγαπίαγ, ϑαϊπγαῆι5. ζλίπεπ 
ΕΠ τιτηδέ 1Ππ6 ροίῖι5 εἴθ φιρά Οσοῤὶη Ἰδηὴ ἀϊοίξαν, φαοα 481- 
ἅεπῚ ἴατῖ5 ργ θΆὉ11ς εἰς σαπιὶ πούπδα πο ργογίι Δοϊπάδε, ὅς 
ΟὈ»»ΑΥ 147) Ῥιοἰειη οἣθ χαρά Οὐγμογἡ Ἰαπλ νοοδίαν ΝῸΧ ἸΡίἃ 
Ἰπά!οοί. ἸἈλτς: μὴ 

(οἰυπηηας ξγομ]15, πιοπέεβ ΑΡγἱα ἃς σαῖρο δά Ἐγείαπη Ἠεγουΐο- 
ΠῚ, Υ. 64. 72, 459. ΕΧ Πῖ5 Οφίρεη Οεὐγαίξαν Ἰοτα ἀϊοὶ ἔργα πο- 
τάταπη, Αγ Α νερὸ, ΑἰτΊοαθα σοϊππηηα Ππχΐα Ομ υγϑεια (σα 
(ΟΡ ΠΟΠΟΙΠΌΓῚ 1ρίσπη πιομέειῃ ἕαοῖς Οαἰξα! 5) ϑήεγγα ΧΊΡΙΘΥΑ 
ἰξι} δ 1,2 ΑΥΊ4)71. γ20715,. ἃ ταις Πού αἰοὶ (οἱεί, πὲ Οὐδ! α5 ὃς 
Αἰἢ] το ταπίωγ. 

(09 ἔφα (ος, ἸηΠ111 Οατία νἱοῖηα, ν. 533. δ᾽ Καυνθ: ἰερὶ [οἱθέ, Ὁ 
᾿ Ὁ ἰπίμ]λῃ ΠΟάΙΘ ὁ ἀρσο γαοατὶ ρἰμαγ ΠῺΣ (οἰζαπίιτ. 
[Γοιπγηάρεης, ογτγία τορῖο (Ὁ Αἴηδηο πιοηΐξ, γ. 877. Ββούίε “5.4η,. 
ΠΉ Μαῦο Νρτο ἔα εο, 
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ΤΟΝ 
Οορῇες, Ἱπάϊδ. βπιντι τη Τηὔππὶ Ππθης, ν. 1140. 
Οογηΐπιι5, πρῦϑ τη ΠΠπιο Ῥεϊοροηπεί Πία, οἱτπι Ἐρῆγτο νοσδία, 

ν. 421. 7411 (ΟΥ̓ΤΉ ΓΟ. 
Οογῆοα, Ματ5 Μεάϊζον. Ἰη[α]4, (σγ. Κύρν Θ᾽» ν. 81. ὅς 485. φήῃις 

Οογμίοα ἀϊοϊξαν. 
Οοτουγα, τηΐα Εριγο δάνεια, ν. 494. ποτε Ομ. 
Οοτοοοηάληηθ, ρεηϊηΐαϊα δὰ Βοίρογιμπι ΟἸπηπηου πη, ΒΙοηγἤο ἴη- 

{014 νοςφΐα, ν. 549. 
Οου5, ει Οουῖμ5, ἤπιντι5 ᾿πΐεν Ῥεγήάεμη ὃς ΟδγπβδηΪ Δ), ν. [ο073. 
ΟοεΎοι8, ῬΑΓΊρΠΥ 155 αγῦ5, ν. 85 5, ΟἹ ΘΟΡΠΟΠΊΪΩΪ5 4114, ΘΔ] Ὲ6 ο- 

Ιεθγίον, ἴῃ Ῥαιηρἤγ!8. ᾿ 
Οοέππαία, ν. 456. υ- (σαήε8. 
᾿Ογδέῖ5, Αὐοδάϊα ἤπνῖι5, ν, 416. 
Οτεία, Μεγι5 Μεάιζεν. τηία]α, 531. ν]ρὸ 14 Ο4η414. 
Οὐ γηείοροῃ, Ὁ. ΕγΟΠ5 Ατιεξίς. 
(Ἰόππη Μδγο, Ὁ. Οὐεδηι5 ΒΟΥΘΔΪΙ5. 
ΟἸοίοη, Μαᾶρηο Οὐάοιας τη Πἴλ]α πρθ8, ν. 369. εἰΔπηηππὶ ΟὙο- 

ἐ47)4. 
ΟαἸο ϑγγῖα, ϑ γα Ῥᾶγ5 1ηΐεῦ ΓΙθαπαπιὶ ὃς Οαῆαπὶ ΖΈΡΥΡΙΙ πηοη- 
. ἵεῃηι Πία, ν. 897. Ὠμ)}5 ρατέος (ππηξ (εχ ὈΙοηΥῆι {εηέεηξ4) 8 γγκ. 

᾿αρηαίζοηα, Ρβωηῖορ, ὃς Ραἰίέΐηα, χα Ποάϊε Επτορα5 Τεγ- 
γ4 (4ηξΐ4 νοσαίιγ. 

Ογοίλάες, Μαγὶ5 ᾿Ξ ββι τη[υϊα, ν. 4χ6. Ποάϊε 7004 ἀεί “τγοῤίροία- 
50 οὐ ταμαζιεν, γιάείαν τατηθη ποπηεῆ τ{{π64 ἢ 18 ΟΠ 4118 ΠΟΠΊΠΊ- 
6 ΕΠ, 

ἩΤηοῦα, ΟἸἰΠοῖα ἤσνιμς, ν. 867. Οαγάς μοήϊέ, ἢ Τιευποίανιο ἅ- 
68. 

ΟΥ]Ιοης, Αὐολάϊα ποῃβ, ν. 346. ϑέγιηρμαῖο πιπέξας, χὰ! Ρορ 
]1Π| νοοεφίαγ, ΝΊρτο δυζόϊζοτγε. 

ΟΥρτγιιθ, [πη ΟἸΠΙοῖα νΥἱοίηα, ν. 508. Οὐργὲ ποιηθη δύο τὸς 
τιποί. 

Ογγεπε Αἴποα υγ8 ἴῃ γΓερίοπο Ουγεηδῖοᾳ δῦ Ἰρία νοοφίᾳ ( 4125 14 
Βαγοι 415} ν. 213. τγδ5 δὰ εξαπηηιπὶ Οογθη 4 γοσαξαν, ἢ ΝΊ]- 
ἰαπογάθο Πά68. 

Ογγηῃ5, Ὁ. Οουίολ. ὃ 
Ογέμεγα, ᾿ηταΑ ῃέεν Ογείδῃη ὃς Ρεϊοροηπείμῃι, Ὁ. 499. δμοάϊο ὅ6- 

γ290. ἦν 

ΝΣ Ἑυτορα γερῖο α {τι ἢπι. ν. 305. τε ρίοηδβ ε8 Οἰ ΠῚ 
ΠΟΠΊΡΙΟΧα εἰς χπδ 71π| Τγφη[ ἰυαηῖα, αϊαοῤία, ὃς Μοί- 

ἄαυϊᾳ γοσαηξιγ. 
Ῥαἰπηλέα, ΠγυΙἀ 5. ραγ8. Εχ σΟΠΊΠΊΠΙΠΙΟΥΙ {επίθηξια, “4 ἔθ 

᾿ ιοηγ 5 Ὁ δὰ ἀπ Πηρΐ, ν. 97. δάπας αίγιαξα ποιήεξη γεῖῖ- 
πεΐ, Ιηΐοῦ δοϊφοοηζα Ἰαΐς Γππγρέα ρατίεϑ ἡμπηεγλία: ΒοΙΦ γετο 
͵Ά4:πι βἰξῖας Ραγ5 οἱ οἱἱπῃ δοοβηξία δΠιϊξ, ' 

ἱ 

Ὀλρῆηε; 
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ἰδδλντ ἐν συλδέν 

Ὀλρἤης, ϑγγδ ὁρρίιιη} οὐ ΑΡΟΙΠηἰς5 ἀείαδτο, 1υχέᾳ Απεοοϊ- 
Αγ ὈΡΕΠΊ, ν. 916. 

Ταγάληεεϑβ ὈὨοη. 4115 ατάα, ὅς Ῥίοϊ. Τλαγδάγα, ἔπό ας Ρορ. «ἡ Ιηόϊ 
[οηΐεβ, ν. 113 8. εν 

Ὀεῖρῆιϊ, οἵη Πυϑὼνν ῬΠΟοΙἀ 5 πρὸς, ν. 441. πούς Οαβτ:, ἢ 30- 
Ρΐαπο Πάδ5. : 

ὍεἾ115, πηλνῖ5 ΞἜ σοι τη[α]4, Ογο!αἀΠΊ η4, ν. 526. δά: 14πὶ νο- 
σαῖιι, τείτε δϑορἤϊδηο. ἱ 

Ῥεγδιοοξ, (δι Ῥεγθισεβ, Ὀιοη. Πεγοειῖ, δογίῃίοα σεης ἱπέγα Μαν- 
σίδησο ἤῃ6ς, Υ. 7345 ὃς 738. ΠΟΙΠΠῚ 8115. ρᾷΐβ 1ὴ Μράϊα (δες 
Παδυ. Ἶ ' 

ῬΙοπηράςα;, ᾿η[.}.» ἤηιι5 ΑἀτγΊδΕῖοῖ - υπηΐολην ποπηῖπδέ ὉΙοην Πὰς, 
ν. 403. Ε4ΠΊ, ἴθ. 4 ΠηΑΧΙΠΊΑ εἴτ, χα 8. ήσγζα ἐς ὙγδρμΣ 
Βοάϊε νοοσφέαυγ. 

ῬΙοίςαγ!αβ, τατος (Οἱ Οἢ 15, Ῥιοηγῆο, τέ νΙἀεέαν, Ὑγπάδυιἀαγιπ 
(οἱτπι, ν. 688. 4110 δἴ11Π| ΠΟΠΊΪΠΟ δεδαβοροίῃ ἃ Ῥίοϊεπησο νο- 
ολΐαν : Πούῖα δι χυφέοροί. 

᾿ Ῥοάοπα, ΤΠείργοίία ἴῃ Ἐρίγο υδ5 νεξαίξα, ογάσιο πο 5, ν. 430. 

Ἑ., , 

Ηλι 1η{π|4 ἩΠραηΐα: νἱοίηα Ἰπχέα Βαΐδατεβ, σοιτιρέα Βιιαις 
δρυᾷ Πίσῃ. ν. 457. Ναης 7υϊοά. 

ἘοΠίπδάο5, ᾿π[1|25 ΖΕ τΟΙΙα φἀνεγία, ν, 435. 74πὶ Οογ χοίαγί. 
ἘΠ415, νίου5 Ῥαίθ τη ρτορα Ῥῃσσηίςεη, ν᾿ 91ο. 
Εἰαπα, Αγδδία Ῥεΐγδοας ορριἀππι δὰ ϑίπιιπὶ Ατὐδθίσιπι, ρῸ {πὸ 

ΤΟΥΓΙρία δείλης ἱερὶ (οἱ εί, ν. οχ6. 4114 Ἰατὰ ἀϊοιειν ἢ Μαγῖο Νι- 
Θῖο Πάήες. 

ἘΠ1| ῬεΪοροηπεῇ γερο ( ουἹ ὃς πρὸς σορποπλίηϊς ) ν. 413. 4.41 οἴ[- 
αι ΤΡ γἐΤάθηι νοσλὲ Τοηγ Πμ5, ν. 409. 

Ἑπηοάϊι5, τηοη5 ἱπέεγ [πάαπὶ ὃς ΘογΠίδτη, υ]έγα Οδιισαῆος πιοπίες 
δὰ Οτιβηΐεγη, ν. 1146, ὃς τ τ62. [δὰ ΠΟΠΊΠΕ [Αἵζις [υπηρίο, ῥγῸὸ 
ΟοπΊεαο 41 Οδιοδῆο, ροηίξιγ, ν. 784. ι 

ἘΡδΠεῆι5, ΓΟἢἷρ5 υτὸς, ν. 827. 48 εἰϊαπηηθμη ΡΖ ἀϊοϊξαν. 
Ἐρῆγτε, Ὁ. Οογιηΐῇι5. : 
Ἐριγι5, γερο ἱπίεν (σγβροίας ἰδέα [ππηρίδ ρατέες πδτογαίΐα, ν. 430. 

7αὄτὰ Οχρέηα ΟἸμνεγῖο. 
Ἐντήδημ5, ῬαΩὶ ΠΕ2]15» ἔτι. Ῥοείίοα ἀρρε!λέῖο ; ν. 280. μοάϊε Ρὸ. 
ἘγΥΠΊΔΠΓΠΙ15 ; ΑΥΟΔ 5 ΠΊΟΠ5, ν. 415. 
Εὐγίηϊα, Μαυ]5 ΑὉΙδηεῖοῖ ᾿πίμα, ν. 5.5.3. φιαπὶ ὈϊοπΥ ἥτις 18] {{4ξτ- 

εγα νἹἀεέαν αδὶ Ποάϊς Λάμάργα, χα ὃς Ῥίοϊεπιαὶ Ἐγγίμία Ἔἤδὺ 
γἹ ον, απατηνῖ5 16 σοπΠ]Πθηεὶ ρΓΌΡ 5 δαί αἀπιονοδέ, β 

Ἐργ(Πγαιπη τηατο, Ὁ. Βαθτιτα. ῖ : 
Ἐπραδα οἰΐπη Μαοτῖς, πιαγῖς ΖΕ σαὶ ἰηίαϊα, ν. 52. Ηοδις Νέσγο-. 

βογιξρ, ἃ Ῥοηΐς (ὰρεῦ Ἐπγραμι Πγαζζο, αίο Εἴιλαλ ὩΟΙΠΊΠ6. 
ἘΓῸ5, ΟἸπῚ Πα οἷα ἀἸζα πὶ ἀρρο!αζων. 

Ἑμτορα, (ογίϊα οὐΌΙ5 ράϊ5) Υ. 9, 114, 270. 

ὠὰ Ὁ τὉ 

δ ὦ, 

ὰ 
δ. 

ἣ» 

Εὐτὸ: 



Τ7ΠΝΡΕ «ΣΧ. 
Ἑπτοΐαβ, Γοοηϊα αντι5, ν. 411. μούίε ΒβΠἐροῖ αγῖο ϑορἢΐδπο. 
Ἑαυγγπηθάοη, ῬαΉΡΗ Πα: ἤπντ5, ν. 852. ποάϊς Ζαομερ,, ἢ ὙΠο- 

νείο Πάε5. , 
Ἑυκίηι8 Ῥοηέι5, ν. 21, ὅς 146. Ποάϊε 1{4}15 ΜΜάγ πιάρσίογε, 0]6- 
τας νεῖο σεηΐδυ8 Μάγ6 ΝΝΊΘΥΜΗΙ, νογπδοια ΠΠΠΡΌΪΔΓΏ Ια 

᾿ς ΘΟΠΠΙΠῚ ΠΠηΡῚ4.,, γοσδίαγ. 

Ἧ: 

Ἀεέιτν το] οπ1, ἔδει (σλήπδηι διιξ ΟΟἰμΠ ΠΑυΤΙΠΊ, ν. 45 ο. 
᾿“Βοάϊςε ΕΠ ίεορο ἦε Οἰδγαίεαν ; ὃς Δ Ὀ(ΟΙπξα ποπη 115 δ εγολέο 

ειι Εἰγθοβο, ῃος εἰξ Εγθέπ, χα οἰξοχίω. 
Ἐτγδέμσμη δια υΠπ|, ν. 80, 344. 473. Ποάϊς Ε4γο ἐς Μοῇηηα. 
Ἐγοκ5 Αὐιεέῖβ Ογεΐα ργοῃ]. ν. φο. ποάϊθ Οαδο 1, Ἔοη, Ῥιπείο. 
Ἐτοηβ Αγιεέῖς Ταυγίος ΟΠουίοπθῇ ργοπ. ν.1 53, 8. 312. [1π| ἘΖΉ24Υ2 

Π Νῖρτο Πάσ5. Ξ 

ἔν: τη(ἷΔ «ἃ Ἐτείμηγ) Ἡεγομΐειτη, (στ. Τασδειραν ΟἸΠῚ 
Οοίημία, ν. 11. ὅς, 451. Ποάϊς ΗΙραη!5 Οαάΐχ,, 4115 

Οαίος. 
( Δ], Επτορᾶ τόσο, ΟἸ}15 ἸπΠΟο 4 Οεἰέδ εἰδη ΟΣ, ν. 288. 

---- Ἡοΐϊε Εγάησο, ἃ Εγδμοξ, 4] ἃ Ἐγδησοηΐα, (ΘΕ ΠἼΔΠ125 
τερίοης, νῃἷΐσο Εγαηνοηίφηάξ, εὸ ρῥγοίεοϊι εαπὶ δι {ὩΡ]ες6- 
Γυηΐ. 

Οαξιηα, (ει (σεξα.,, ΑΠΊοΣς τερῖο, ν. 215. απ Βηοάμί ρου], 
ΟΠ}115 Ραγέο5 πιηΐ Ζηοηχῖρα, Τάγρά, ὅχο. 

ὐλῆρεβ, [πάτα ἤυινῖ5, ν. 577, 655. 1133. οἰϊδιηημπὶ Οσφησά δέ 
σποησα, ἀξ Οζα! ἀτι5 ὃ 411Π| ἐεπαπίαν. 

(δηρεῖοα τεσίο, Τηἀ το ρατ5 (σαηρὶ ἥϊπινίο νἹοιΠα, ν. 1147. 
(σαγδιυδηΐθβ, ΕἸδγ25 ἸηΐΕΓΊΟΓ5 ΡΟραΪι5, ν. 217. πούς Βογηο, τορ- 

ἡππΠῚ ΟἸ πνεῖ. 
Ολιραιτάσ, ἔξ (φαπάδιϊάδ», {πάϊς ῬΡΟΡΌΪ5, ν. 1144. 
(σδΖᾳ, υτὸ5 Ραϊαἤηδ. 4 ὈΙΟΩΥ Ο ῬΠΟΞηΙΟΕ5 ραγ8, ν. 910. 
(εάτοῇα, Α σίο, Αγίδῃσ ραΐβ, ἡ. τοϑό. Θσηζάγαεάηι ΠΟΩΙα 

ἀϊέζαπη, ε χογαη, ΟἸγοάη, ὃς ρατίε τερηὶ Οαφηριϑαία σοπη- 
ΡΙεύξεαγ., 

ΟΕεἰϊ, ϑογίῃίοα σθῆς ἴη Μεάϊα Αἰγοραΐεπα, ν. 1019. εο5 Οζα! τις 
ς ΟἸίαη ποιηϊηδί, (Ἰ]Δη υϊάθμα τὸς 101 ΙοςΪ ἐχίαξ. ᾿ 
Οεἰοηΐ, ϑαγηηαίίας Ἐπτορδτξ ΡΟΡ. ν. 310. η ραγίε ΜφἝοουϊα μούϊς 
᾿ς ἀἰέζα {τἀτπ] νιἀεπέαν. ; 
(Οεγπιδηΐα, Εὐτορα τορίο, ν. 285, ὃς 304. [ποο]5 Βούϊς Ὑομείοῦ- 
Ο ἐαμάρ, εχίεγιβ ΠῚ ΕΙ95. “4 οηιάρι14, ΟἸἸπ δ δαὶ ρεγεπεθαΐ Ρὰγ9 

Ταηΐᾳ Ἰατὴ ἀϊόζος σαπι Ροίο»ἶα Ῥατίε : ἈΠαεῖα νετο, ΊηΔο]1Ο4, 
ἃ Νοιίσιηγ οΟἰϊπι αὖ δὰ ἀἰϊντί 14πὶ εἰ δοσθη(θηξζαγ. Δ 
ἜΓΓδ, οουτρές ρτὸ ἈΠΕ φαΐ Οταῖ], 481 ΔΙριπηῚ ταίασαπι τη0ος 
ἴᾳ [ποῖς, Ὁ, Ἀϊιχεῖ, ὦ ᾿ ; 
ξ., ἼΣ ἶν" Ὁ λ . - είς; 
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Ἴ} 

 ΠεΠείροπέμβ, δηρα 2 ᾿ηΐεῦ Μᾶτε 2 σαιιηλ ἃς Ῥγοροηεάεῃ, ' 

ΠΝΡΕΧ ͵ 
Οεία;, βεη8 Τλοῖ5 νἱοίηα δ ΠΕ οἵα, ἡ] ὅς 1π Τδοῖα [λέ Ππηη- Ἷ 

᾿ Ρέα (ομργεπεησαπίαν, ν. 304. Ἡοάϊε ΜΜοίάσυϊα ὃς γκααοίέ,» ᾿ 
Ραγ8 ΠῖΡΟ ὃς Ῥοπέο ὑγοχ!πΊα. , [ ἜΝ 

σοτγίγηα, ει (σογέγῃ, Ογεία τη] ατῦς, ν. 38. Ποάϊθ σηγεήη 
ϑΟρἤΙΔΠ0. ἱ 

Ογδοῖα, Επιγορδὲ το ρῖο, σι185 {υῖ:ε (οἷ ἩθΙ[α5 εἴς, ἀδ πᾶ ν. 4οό. ,Ὁ 
᾿αέτ5 ἰππηρέα εἴπ Ῥεϊοροπποίαπη, Ἐρίγιιπ), ὃς Μαςθάοηίδῃη Ὁ 
σοπηρ εὐλαν. : ἀν; 

(ὐπιηεῆδο, ει ΒΑΐδαγεβ, ἱπ΄85 τη Μαγὶ Βαϊθατίοο δῷ 1ρῇς ἀιέζο ' 
ἑαχία ΗΠ ρδηΐδηη, ν. 457. μοάϊο ἡμαἤογοα ἃς ἸΜοηογςα ΗΙρδηϊ5, 
4ιαῇ Μ4)0Υ ὅς ΜΜΊΜΟΥ ἰπ{{|4. 

Η. 

ΑΙγ5 ἤπνηις Ῥομέϊοϑο γερίοηΐς, ν. 784. 1. αἰὲ ͵αη ἀϊοϊέυς, ὦ 
δ ΝΙΊρτο Πάε5. ; 

Ἡ 1145, ν. 4ο6. υ. Οτδοῖδ. 

, 17, 136, 325. 514. ΠΟΐΙ6 ϑέγοίζο δὲ Οσαϊεροὶ ΤΑ 115 ααι- 
ἐπ φρο ΡΙευαια γε 4115 Ἐπιιορδὶ Βυοίημν, ΘλΏΚ ΣΙ Ουογρίδ 

Ιοϊἔαν. 
ἘΠ εηϊοςῆι, Ῥοηέϊοα σδηϑ ἱπέεν Ῥοπίεῃ ὃς Μαοΐάεη), ν. 687. Ε 
Ἠερίαροῖ!5, ἴθι Ἡερέδηομηϊα, ΖΕΡΥΡΕ Ρὰγβ πηράϊα ἱηέορ Ποία ὅς 

ΤΠεθα] θη), ν. 250. ' 
ἘΠΕγΟΙΠ]Π15 ΟΟΙ πΊπα, Ὁ. (ΟΙ πη. ᾿ [ 
Ἡετογηα, ΟεγΠΊδη 85 ὅγ1νΆ, ν. 286. ῬίΟΪοΙτδρις θῸ ποιηΐηο [ηΐε]11- 
δέ νἱείαν Βοῤογρηίορ δι γίυα βατέεπη Οὐεηΐμ]ειπη, 4185 ΘΑ ΠῚ Ῥεῦ Μογσυϊάγι δὰ ΕΙμησαγΐα αΐχαθ ἤπες ργοίεηίᾳ ἈΠΕ νιάθτο 
ἴπγ : ΨΕΙΕΓΙΠῚ ΨΕΓῸ ΡΙΌΣΙΠ Οαύγθεαρι, ϑογηάηαρι, ἃς 8114 
παν τε ς δΥϊναθ {1 ΠσΟΠΙΠΊΠΩΙ ἤος ΠΟΠΉΠΕ ΟΘΠΊΡΓΈΠδπ- 
ὉΠῸ. [ 

Ἠλυπηοηα πγῸς5 πιχία Βοίρουιιπι ΟἸΠΊΠΊ ΘΓ ΠῚ ἰῃ Ῥεηιηία]4 σοτο 
τοσοηὄλιηθ, 4Π4Ππ| ὉΙΟΠΥ 115 1η[]ΔΠ| νορδέ, ν. 552. πούήϊα Ματὸ ἐγχςα ἾΝΊρτο, (εξ δα ῬΠαηδρουία ροΐ]μ8 ΘΠ νι ἀξίαν. 

Ἡδεγουπ τη[]4.. Ὁ. Γι δπς6. ͵ 
Ἠείρεγιάες Ἰη Ὁ], ο. ΟΠ] ουἄος: ᾿ 
Ἠ!δεγηϊα, Ὁ. [ογΠ6. Ὗ ΐ ἡ 
ἩΙΡροροάες, 1π(ι] γι ιυιατιιηαπ ἴῃ Μαγὶ ϑδυιηδεῖοο οοπίηεηξ 

]ΟΙΠΑτιΠΊ ἹΠΟΟΪΔ:, ν. 310. ῬΙηίο ὃς Μεῖχ, φιΐ ΟΕ(ΩΙ ἃς εἰ νἱοῖ 
Ὁ48 1η{ἀ|45 ἸΠΈΕ]ΠΠρεγα νἹδεηΐαγ. δὴν. τ 

Ἠ!Πραηϊα, (συ. Πθεγῖα, ΒΏΓΟρδ τερίο, ν, 282, ὃς 334. μοάϊδ ἱποο θ᾽ 
ΕΙραηθα, (Σ1Π|- Εἰ αρῃθ.. ᾿ ἥ 

Ἦγ κι, ΗγΠ415 ρεπιπίπϊα ἱποοῖα ἴῃ ΠΙγγίάς, ν. 386. ἴπ εα ποάίδ ἢ 
ατθος δούδροο ὃς Τγδιι. ' “δ 

Ἠγάδίρες, [πη 55 Πωνίτς τ Ιηδυτη ἴδ ΘΧΟΠοΙΔη8, Ρίοϊοπηαο ΒΙ447 ἢ 
ἴρ15,ν. 1139. ' ᾿ 



ΓΝ, ΠΑΝ, 
Ἠγρδηΐς, ἔει. Ηγραῇβ, Τηάϊα ἢιινίτς. υἱέγα Ηγάαίρετη, Ῥίοϊ. Β1δα- 

ἢ5, νι 1145. Ηγρδηΐπι ΔΙΠππὰ Παρεΐ Ῥίο!επηδι5 Ἰη Ῥοπίμπι ἰηΏπ:- 
επίεπι [πχίᾳ Βογυ Ππεποηη, 41 ῬΠΠΙ ὃς Μεῖας Ῥαπίοαρες δα 
νἱἀεέιν, Μεῖα φυϊάεπι ἃ σγαπαϊ ραἰιάδ ογίμπη, Ὁ ἃ[1ο ΒουυΠο- 
15 ἰλίετε Ηυραηῖπι ἀδίουι δι, 

᾿Ἡγτοδηΐᾳ, Αἤα τερῖο δὰ Μαγε Ἡγγοδηΐιπη δὉ τρία νοσφίμπη, ν.733. 
“δᾷ ἴῃ τεροπέογατι σΠπογαπάδηι ἑδθυ15 ΜΖ6[4: ἀἰοὶ νΙἀείαγ, ἴῃ 411 
15. Με(ἀγηιαγ. 

Ηγτοδηϊιπ1 πηάῦδ, Ὁ. Μαγε Οαίριιῃη. 
Ἡγτγαπι, ΑΡΌΪ]55 ἴῃ Τἰ4114 υτῦ5, ν. 379. Κοάδ Ὠούτα τὰξ ΠΏ] {δ- 

1ϊδηέαγ, (ο 1η [[41156 τ40}}}15. βοηάο (οΥΙθιἴαν, 

Ἰ: 

[ κυ λα Γαῖα. τορίο, {ας ἰαΐθ Πππηρίᾳ Αρυ]δπλ ὃ. (ΔΙΑ ΓΔ 
ΠΟΠΊρΓΟ Πα, ὃς ἢ {ππῚ1 νιἀείαν, ν, 92. {γι 5. γεῦο ΡΓῸ 
Αρι]τα (οἱ Πιπλίταν, ν. 379; ὃς 481. οἰ}15 ρᾷγβ, ητι25 ΟἰτπῚ “η- 
4 Ὀαμηῖα νοσαΐα, 1απὶ Ρηρ τά ρέάγια, ρας αἰΐεγτα, οἱπὶ “βρης 
ἔφ. Ῥομοθεῖα, Ἰάτὰ ΤΟΥΥΑ αἱ ΒαΥΥ ἃ Βαγῖο υτδα γοοσδίαγ. 

Ἶοδη, Διοράϊα ἢϊιντις Ἰση οὈΠ}15, ν. 416. 
[αἰγίας, ἈΠΟΩῚ ᾿Ιηλυσίοι ἀϊέΕ, ν. 505. Ἐλπὶ υὐϑεπὶ ροίζεα ἈΠο- 

ἄπ) ἀϊέζαμη ἵππαεγε νἹάἀεξαν ΡΠ ς5 Ἰάχπθ ἃ ΟἸπνειῖο αβῖυ- 
τηδέιν,, {εἰ δ᾽ τον 14 ῬΙΙΠΙ νεγῦᾳ δοοϊριθεπάα εἢδ ργοῦας (α- 
Τλυθοπι5 1η ϑίγαδ. 110. 14. ὃδζ ῥγβέεν υγθεπὶ πα Κοά λπὶ ἀπ 
οἴζαν, ζαίχο (Ταϊγίι Ιοσο, ᾿ξ Ορίπον ) ἴῃ {Ἀ0 015 γεσεπε γι. 
ΡΙΠΡσιΐαν. 

Ταχατίεβ, βιινηι5 Ἰηΐοῦ ϑογίῃιαπι ὃς ϑοράϊαπαμη, ν. 749. (αἰίο φαϊ- 
δυάδι ΤΑηαῖβ; ποάϊε Οβε[δί τη τα θ 115. 

Τθεγια, Επγορα γέρο, υ. Ηιραηϊα. 
Ιρεγία, Αἤδ τερίο, ν. 679. μοάίξ σδογσία ραῦβ Οροϊἀεηία!!5 Οἷα- 

γεῦο. 
Ἰοατιι5, Ῥεγῆοὶ ἤπια ἰη[α14, ν. ὅοφ. φαδι ποάϊε Ο4γρὸ ἀϊοὶ Οὐζεῖπς 

ορἰπαίῃγ : αἷϊα εἱξ Ιοαγι5, 485 ὃς Ἰσαγία, Ἰαχία Ογοἰδάες μοάϊε 
ἹΝΊοαΥΊά. 

Τάα, Οτείας 1Ἰηξα!» πιοῃς, ν. 592. δοάϊε Ρῃίογίεῖ, Βεϊοηῖο {είζε, 
(ογίαηε χά ὑψηλὸν ὅρ0Θ᾽. 

Τάχ, Ττγοδά!β ΠΊΟΠ5 ἢ Δία ΠηΟΥΕ, Υ. 814. 
Τογη6, Ὁ. Βυιιζδηηῖοδς 1η(]55. 
ΤπΠπι5, Αἰεοα ἤμπινιμ5, γ. 424, ὃ. 1023. ; ᾿ 
ΤΙπι, ατὸ9 ΤΙ οδ΄ 5 τη Αἴα πηΐποσε, Υ. 815. [,δξιηῖβ8 ἔσρε Ὑγ0}4 

Ιοςιι5 μοάϊε βείατη Ὑγο 4 Ἀρρε αῖαν, τοίτε ϑορῃίαηο, [ἰσοξ ἀρ δΙ5 
τάσγα 114 {πρεγΠηί. 

ΠΙγτῖβ, δα ΠΙγγίοαπη, Ἑπτορα τερῖο, ν. οό. ὃς 388. ιληῇ ὈΙΟηΥ- 

ἤας ἰηΐον Παἰπγλέϊαπι ὃς Ἐρίγαπι Πταῖαιξ, ουδὲ Ποία «ἰϑαηΐα (Ὁ 
πη ἔς νοσλίᾳ 4805 Ἰπΐον {ΠΠ||5 τεριοηίβ ρεηΐεβ, πάγη ἸΡίδ 

Μαρεάοηία δοσθηίεί, πιιπιεγαξ Ῥιοϊειηδοιιβ) 485 γεγο {Π| 715 
Ρἱονι ας γοοαία εἰς ποάϊε δοίφυονία Ιατο (δηία ἀἸοῖταν, ΓἼϑην- 

ΤΙΣ 

}23 
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ΤΟΝ ΡΤ. 
ἘτΗ ὃς αϊρηφέλάνη, οὐτὴ Βοίριά ὃς ΟὙοαίῖα Ὠούϊε ἀϊέξα, σοπηας 
ἰεόζεηβ. 

εἰ πῶς. ραὶ πλατῖϑ ᾿ηΓ]4 ΤἬγδοΙδς νἹοη8, ν. 136, ὃς 524. Ποάϊδ 
1 εγιῦγο. ϑορῇῃϊδηο. 

Τηήϊα, Αἤδο τερῖο, ν. 6 5, 1107. ἴπ Τμάϊάρι ΤΉ γ4 Οαησθη ὃς Τη-τῦ 
εἰἴαρι οχέγα Οαησονη ἃ ῬιΟΪεπΊδεο αἰν!ἀϊέιγ,, {5 ἼοῖΑ [πάϊὰ΄ 
Ἐξ (Θαηρεπη, 415 πούς Γράο( 471 ἀϊοϊζας Ὀοηγῆο οορηϊία 
111. ὶ 

Τηάοίογίμας ἔειι ϑογίμας Αὐηγαῖεβ, ϑογίμισα σεης δ Τπάππὶ ἤπιγί-ς 
ἐπ, ν. 1088. δβοάϊε Οημχάγάέα ὃς τερηῖ (742 Ῥαῖϑ5. , 

Τηόιι5, Πανῖι5 [πάϊ50, ΑὉ τρίο ἤς ποπηπαΐα, ν. ᾿οϑ88, ὃς 1137. 
ππεηὶ ὅς Τρ άπ ὨοάΙΕ αἰςὶ τείενε (δίϊαϊάπι5, Π2μ ἰλτηθη δὉ δοοο- 
[5 νοσατ! τείογε (Θαγοίαβ δὉ Ἡογίο, 4.1 1π [πάϊᾳ ἀϊα νεγίατ 
{ας εἰ. 

Ἰοηῖα, Αῇα ΠΉΠΟΥΙ5 ΓΕΡΊΟ, ν. 822. πού! δαγοῤρα,ηῖα ΤιΔοηοο. 
Τοηϊα5 ϑ1π|5, Ὁ. ϑηι15 ΑὐΓΙΔΈΙΟΙΙ8. 
ἴορε, ἔξιι 7ζοὀῥὑρε, Ῥαϊδίξιπος υτϑ5, ν. 910. μοάίβ 7470. 
115, Οαρραάοοϊδ βανίμ5, ν. 783. μούϊε 1,1γ10 ΝΊρδτο, Οαζαίγικοῖ, 

Οτίεϊιο. 
Τίππαγιι5, ΤἬγδοιδ πΊοη5, θηἀε Βοιεαβ Π{0247Υ1019 ἀἸο ΕΓ, γ. 112. 
Τίποπις, Βοσοΐι2 Ππντ15, Υ.393, ὅς 1165. 
Τήποιι5 δῖηιι5, Ὁ. 51Π118. 
Τῆϊι5, ΟἸΠοας γθς, ν. 118. Ποάῖς 4240 νεῖ 1.41470. ; 
Τῆεγ, ίεα αημεδης, ΠΌντ5 Ἰῃ (Θεγπιδηϊα οτίιβ8, ὅς τη Ῥοηέξαῃ [8 

ΘΧΟΠΕγΔΠ5, Υ. 298, 220, 330. Ποάϊε 2 ογ) 417. 8 
ΤΠ Ήπιι5 Οουπίιδοι5, φηραίτα ᾿ητεν Ἠε!]Δάετη ὃς Ῥεϊοροηπείμπη, ὦ 

ν. 4ο5, 420. ὨοάϊῈ εχ ηιοί; νοσαΐαγ. 
Τίῃοα, τη] Ἐριτο δἀνεγία, ν. 495. ποάϊς Κγα 42 Οὐγηραγθ ϑορῇῖ- 

800 ἃς 4118. 
ἘΓΠ4, Ἐστορα τορῖο, Αὐίθηϊα εἴπ ἀϊόζα, ν. 77, οϑ, 339. δάπισ 

ΤΑ 1155 ὨΟΠΊΘΩ ἰεγγαΐ, ᾿ : 

Αοἰηΐαπι, Μασηα Οτγαοία 1 [α]14 ργουηοπέ. Ϊππο 8 (ειηρίο Ὁ 
ΠΟΌΠ16, 48 τπάς Γ δοίηϊ45 ἀἸοϊίαν, ν. 371. πόδια άρο ἀεΐδ 

Οοἱοηη6, ἃ ΠΟΙ ΙΠΊΠ15 ΤΕΓΩΡΙ Τα ΠΟ Π]8 181 ἐχέδης 65. ΤΩΣ 
Τ᾿ λοοπῖα Ρεϊοροπηξῇ τερῖο, ν. 418. [πὶ Ὑαοομῖα ΤΘαποίανο. ἢ 
ΓλοσΙοθα, τλαυΠΠλὰ ϑγγῖα αΓΡ5, ν. 915. ΟἿ 4114 σΟρποπηηῖ5 ΠῚ 

ΓηΘΟἸουγαποῖς, Δ φοάϊοοα με 1 ἐφάημο ἀϊόξα, πάπα Ποάϊθ ΖΦ ὦ 
(οὶ ΝΊρεν ἁβίγγηδέ, 211 113 7.4, 4114 Ἰξεπι τηΐεν Γγάϊαηι ὅς Οαιὦ 

᾿ ΨῬΊΔΠΥ ΘῈ] 11] ἴΔΟΓΙ5 ΠΊΕ πίτο, τ ΤΕ 4135 τ {41}. 
ΤΙ λάοη, Αὐολάϊα ἤπινίι5, ν. 417. ᾿ 
Ἐτιηῖ, ΠΕΆ Πα ρορ, φαουταν γερίο ΓΔΕ ΠῚ, Υ̓. 350. 74 Οφηηβασηο 

4; ΚἈογηᾷ. ᾿ θα 
Ἐερηηιις, ΠΕ δαὶ πηδιῖδ ἸηΓαία ΤΑΡδοῖας γἱοῖηα, γ. 522. {μη δια: 

Δ2}51δι 



ΝΌΟΣ... 
Γἐϑδιι5 ΔΈ ΡΟ τηατῖς π΄] ΖΕ ΙΔ Ὶ άνενία, ν. 5 77. Ησάϊο Μρεοϊέηο, ἃ ΜΙΐγΠεπα πγθε ργαοίριδ. 
1.εὐος ει! Ηδγοιπη"ηἔα]4, ἰη Ῥοῃίο ΕὨΧΙΠΟ, Υ. 543. Βούϊε Εἰ- ἐἰογι:. 
Γευορρεέγα, Γ(Δ]14: ργοη,. δά ἘγθέυΠΊ δι Ά τ], ν. 79. ὃς 363. ἸΔΠν Οάρο ἐδ ϑράγεο υερέο. 
ΕΊΡΔηιΙ5; ϑγΓίῶς ΠΊΟης, ν. 9ΟΙ, 954, 970. Ἠεδν. 1 οὗ αριο»:. Εἰθυγηΐα ν. 385. ΠΡ 15 ἰλίο [ππηρΐα: ραγς, 64114Π} ἕατήση ὈΙΟΠΥ ἤΠις ΔΌ εὰ αἀππιηρσιέ: 71πὶ σοηπέκεο ἀὶ ζάγα (ἃ Ἰλάετα ὑτθὲ Ποάϊδ ᾿Ξ Ζαγ4.) οτιπὶ ΟΥ̓ 1 ρατίο. 
ΕἸΒΌΓΠΙ4ε5 τηΠ1]15 ἴῃ ϑῖπι Αὐτϊδέῖςο, ν. 491. ΡΓδοΙρια Ποάϊο Κ-- 514 ἀϊοϊξιιν, αι οἹπν Οὐ Δ. 
ΕἼΌγὰ ΡΓῸ ἰεγία οὐδὶς ραγίβ, 1 δεϊηῖς ΑΠΊΟΑ, ν. φ. ὃς 174. ἄς ΓΌγὰ ἃς ΑΠΊΟΣ {πτιοξπις {ππηρία ἱπίτα αἰδοίων ἴη Αἰτίςα [παϊςο. ΓΊΡΟνΙΑ, Π[41125 τορίο ΘΔ] Πα ΡΓΟΧΙΠΊΔ, φ( Ππηατο, Γιρυμτσαπη δ Ἰρία νοοδέμπι, ἐδ 400 ν, 76. Ἰφτι ᾿έυζογα ἐ ( 6- (4 (Ἰοϊτα, ἃ φημ ρυϊπγατία πρδο. 
ΕΠΙγ θη, 51011125 ῥγοσῃ. γ. 469. Ἡοάϊο (αρο Βοξδῦ, [ξι Βοξῖ, ΟΙὰ- - ΨΕΓΙ͂Ο δὲ 2115. 
ἘοοΥῖ ἘΡΙΖερΠγτΙ,, Μασηα Οταοία ἴῃ [14 ὉΓΌς ὅς ρορ. ν. 236ς.- ᾿ς Δάτὴ σεγαχτὶ Νίρτο ἃς ΟἸμνείο, (δ ἤξας ποῃ (Δ{|5 Ἔοχαζξε οοη- , δῖαμξ: ΟἘ74572 ΘΠΪΠῚ ΟΡΡΙΜΙΙΠῚ ἃ ΠΊΑΓΙ ΓΘΠΊΟΈΙΙ5. Τοοῦῖ, ἨεΙλά15. ργορτίε ἀϊοΐας δεη5, 1η Ἐρδοηογηαῖος, Ορτρξῖος, ὅς Ὁχοίας αἰνία, ν, 426. | ἘΟΙΟΡΠΑρΊ, ΑΠίοα ροριμς ΠΡΩΠς Οοἰεγδέιι5 δ ΘγΓΕΙΠῚ ΠηΔ]ΟγοΠῚ, ν. χοό. 
ΓυοδηΙ, ΤΕΔ]155 ρορ. ν. 362. μοάϊο Βαβμοσεα, φὰς Ολαδια ἴλη ἰῴζα ραγς εἰξ. 
Γ γολοηΐα, Αἴ τερίο ΡΓΌΡΟ ῬαΠΊρἢΥ ΙΔ), ν. 857. Γγοῖα, Αἴδὲ πηϊποιὶβ τορῖο, ν. 847. Νυης “ἰάξηο Ολίχαάο ὅς ΟΙνεγιο. 
Γγάϊα, (ει Μαοηῖα, ΑἤΠδ Πϊπουῆς Γερῖο, ν. 830. ἔγτεθε υγὸς ΡΙΠαΪα;, ν. 859. 
Ἐγγπα 5, πγθς5 πιΆΠῚ 1η ΟΠ οία Πδέσαηξ Ὀιοηγῆιι5 ὃς 411], ν, 857. , ΝΟοΠΠΏΠΙ η ῬΑΠΊΡΗΥ ΠΑ ; Ὁ. Οομη. 

Μ. 

Δεοεάοηϊα, ΕἸΓΟρα ΓΕΡΙ͂Ο, ν. 4227. 5 Οχοίο ἴαΐο (πτρίϑ Ὁρροηίδεαγ : Ῥαγς 618 ΤΉΓΔοΙδ ΡΓΟΧΙΠΊΔ “ αηηϑοί!, ῥαγῇ ὙΠΕΠΆΙΠ:5 ργορίογ Ὁ φηρμεριοίἐεαγὲ Ἰάτη νοσδέιιγ, ΟἸμνεγίο τεῖξε - - ΠΙγτίοδηι φυίάεπη ραγίεπι {412 [απ ΔΙϑαρῖ4)  λοεδοηΐα πρῃ  δορεηίεξ ὈΙΟΠΥ Πι8. 
ΔΟΓ15, Ὁ. ἘΠΙΡαΘΔ. : 
ὉΡΟΌΙ ΕΓ ορος, ρει ίας [ηχέα Νιίμπ), Του ἤο ροέϊις π ἈΞ οριίᾳ Ἠείρειϊα, 

Με:- 

335 



316 
; ΟΣ 

ΤΝΡΑΣ ᾿ 
Μεκυδον ἴδει Ζ4ηηῖ, ῬΟΠΕ ΟΔΡΡδάοΟΙ! σοπὸ, Οὐ οἰ ιάι ΨΙοίηῖ, ̓  

η66. υ. ΒγΖεΓα5. ἫΝ 
Μοῖ 9 ῬΑ ΠῈ5, ἰΔοι5 ἰηρεη5, Ρὲῦ Βοίρογιπη ΕἸΠΊπλετπη ἴῃ Ῥοπῃ Ἴ- 

{ππὶ {6 Ἐχοηογαπβ, ν. 16, [63,303,351) 652. Ποάϊε ΜΜαν ΓΝ - 
οὐ, ὃς Μάγ ἀοίϊο ΟΡΕΣ 

“Μαοίς, ϑουίμιοα βεηβ, (δὰ Ἰηΐγα ϑαυηγαξία Δῇλί. αὐϊβήπνη «4 
Μαοίἀεπι ῬΑΙΠΔΕΠΊ, ν. ὅς53. Ὠοάϊε Ρεορζσοξειε ΤΑγίδγια ραγ5,. ἷ 

Μαβηάεν, Αἤα ππϊποῦῖ5 Παν!ι5, 824. [1π| Ραίαχγία, ἢ Βοϊάοη Ιο 
ἢ468. 

Μαοηίΐα, ἔειι Μεοηΐα, υ. Γγ 14. 
Μ411π|5, αὐτὸς ΟΙἰςίοο, ν. 875- ἔ 
Μαγαΐμις, ὉΓῸ5 ἱπέεῦ ϑυΓΙΔΠῚ ἈιΡμαηίοου, ν. 914. δοῦίε ἡ ἢ 

ἢ ΟἸϊναγῖο πόεϑ. 
Ματαϊ, δογίηϊοα σοπ5 ἴῃ Μοάία Αἐγοραίεπα, ν-. 732) ὃς τοῦθ ἴῃ. 

41115 ΘΔ Γεσιοηῖθα5 ἰρατῇ ἀερεθαηέ.. :ἢ 
Μαγάιι ἤϊπι. ο. Μαῦρυϑ, εἰ 
Μίαγσιις, ἤπινιις Μαγρίαπας ΑΠᾶς τερίοηΐβ Ὁ ᾿ρίο ἤσ ποιηιπδί 55, 

ΡΙῸ 4πὸ οοὐαρίς Μαγάπ5 (οΥθΙζαγ, ν. 754. Ἀερῖο ἐὰ πιηῦ, 
ΕἸ.αὖαγ ΟἸανεγιο ἀϊοϊέαν, 4]115 Ζε οἶδας, αυΐθιι5 ὃς Ταῦυΐα [4- 
νεηΐ. 

Μαγε Οαίριιμη, (δι Ἡγτοδηΐπηι, συοά ἃ Ῥοηγῆο ὃς 4115 ΠΟ 
ἰηΐεῦ ἤημ5 παπιεγαῖαγ, ν. 49. ἤππης ΜΑΥ ἀρ Βαοβη, δαΐ ὁ 
ὅδ. 4ία. 4 

Μαγὸ Μεάϊξεγγαπειη), τοι. Οςοϊδιαππη, ν. 45. 58. 706, 719. μι 
ἀϊε ΗΠ ραηΐς ἃς 4115 Μίαν 4 1-ἐυάηεο, δος εἴς Μαγε Ογιεηΐαϊς.. 

ἹΜΜεδιξεγγαποῖ Ραγίεβ {ππέ αι (ἐχαπηξαν. 
ΓΜ Αγ ΖΈρατιηι, ἱπίον αὐγαοίδιη ὃς ΑἤαπΊ, Υ. 131.326,403, τιβ, 
Ι ἡμπης Ἄγοῤηροίασο. ἣ 

[(τεξίοαπι, ν. 109. ἵν 
ἰ (σα! ομη1, ν. 74- 

Ὦ 

Γ ΤΡεγίσιπι, ν. όο. 
Ειδγομηι, Υ- Ιοφ. ὅς 

ῳ ἱ ῬΑΙΏΡἪΥ ΠῚ, ν. 127. ; 
ἘΞ δ δαγἀοπίαηη, ν. ὅ2. ῬΑ τερίοῃιδῃ5 ὅς τηξεηϊς 185 αἴϊαν μηΐ 

: 
477- 

Ι | ΕΙΡαΐ σα, ν. 76. ] 

ι 
ΘΙΘΙΪ ΠῚ ̓ πίϑὺ 510 111- ἀεομομηϊηδία.. -. 
ἃ ὅς (σγϑοιη1, ΠῚ} 
ν 8 ς, 102. ὅχζα. οὶ ἩΑ͂Τ “ἅ 

δυγιδοιπι. Ὀίοη. 51- Ἤν ας 
ἀοππιπ, ν. 117. τὴ : 

σαι, : ΤΥΠοΠυΏ,, ν. 83, ὃς ᾿ 
10 2. δ δ 

Ματϊληάγηϊ, Ῥοηείοα σεηβ ρίορε ΒΙΕΠΥηΙ4Π1, ν. ΜΙ ν ἂὶ 
ΜαγηΊλγιοα, Αἰτισας τερῖο Ἀργρῖο. ψΙΟΙΠὰ, ν. 214. Ποάϊο μδὸ οϑ : 

Ογτεπαῖσα Βάγοα νοραίαν, ἃ Βαῖοα Ογγοπαῖρας αἱ6, ΟΉ] Ὁ 
Ἴεηνα9 ὃς Δ} γοίειες πθπβογαηΐ, 

ὦ 
- 4 .: 

᾿ 



μστια.. - -.«- -ὀ-- τ΄. ----  ΄Ὃὸἃ - Ὁ 

ἙΤΨΕΟ»Ρ Αὐ ἔεχο τοῦϊιιβ, συσα ρᾶγῖε Αϑ1Ζ, Γ᾿ 
εἰ ΑΕ ΒΕΙΟΑ͂Σ, τ45}18 πον. 

ΠΩ 
ὁ σι οίαιν 

υνο!οάνπιεν ἃ 

« ο Ὄ, Ὡς 

Ὁ πος ΟἹ ΤΙΣ 
δ Ογενεισιῖν αἵ 

ΤῊ ΉΤΑΝ 

ο α Ἀ 2, 

ξζυ::. . Κ᾿ ἐπ τὰ 
τίσι 

ἐξρσμα 
ἘΠ 

ολοα αι Βμ 
ρρ 

91;: 9 ϑγι τα Βι(οαῖλ ἧς “Θὰ 
ἢ 

πῦρας ᾿- ΝΑΤΌΤΙΑ. πες 
πῶ... οὐἰσιαίεῖ ὁ 

πο ορο, ΒΕ ΘΗ δ ἠλμαι Αγσουισι 
σα 

Ξ (Βορ: ΟΚ Β,γάνε 

ΞΟ διι τὰ 
Ζεῖροῖ 

τὐς, οὔαήαα δ 

ἀπ τῷ πο ἘΠΕ: σαπάϊα γλ οχρασκαέσ σαϊά εν 
ἜΝ Ξ ῬΞ ἌΙρεν Ἐ-: Ξ Ἕ ως ὦ ΑἘΕΝ ᾿ Ὅν ΤΑΝ 

ὙΓροσι ΔΩ͂Σ ΞΣ ΜΕΡΙΤΕΒΕΝΑΝΕΤΙΜ κε είστα λα ΑΝΑΒΙΑ ΝΕΤΑΒΑΝ 
Ζηενζες δ δ πεσε 9 ἔδεε 5 αν ΟΊ). : “Ὁ 

2 ἘΠπ' δ᾽ 8 ον 7,0... ἐς οὔσαδα ΓΕΑ ΒᾺΚΒΔΈΕΧΖΑ. οὐρα, πές, ἐς ἀδν 
ο δε, (2 » ὡς 

ὁ ὥσηγσγ τ΄ 
Α Ων Ὦ Θ» ΠΡΡΝ πιὰ 

(δ ΓΑ πὶ κα" ὃ 
-«“»ΖΦΏΖΏΖ,: Ὁ» 7εα ἄσαϊία «7ναηεαης οσ 





ΤΙ. Δ: 
Μανῇ, Τί Πα ΡΟρῸΪι15 πο ἐογγάποιιβ, ν. 3766. Εἰ σιπὶ Ῥεϊ!ρηὶς, Νὸ- 

{ἘΠπΠ18, δ. 4115. αι θυ!ἤλη σοηΏθ 18, τη τερίοης αα “όγηστο 
]4Ππ| γοσαίιγ, σΟΠΊρΡΓ ΠΕ ΠΟ ΠΠ τυ, 

Μαλρεία:, ϑογίῃμα, αιιος ΤδοηΥ ἤπι5. Ἰαχίᾳ ΒΑΟΣγΑΠαΠῚ { λίυϊέ, 
ν, 740. ῬίοΙΘΠ]ΔΡ 118 41|105 δούθη {πτι Παροῖ, Δ1Π05 αἱΐγα ᾿αχαγίθη 
Πα. 1η ραγές τερίοῃ!β [απ ΤΆγορο[ὶ 47 γοσαῖο., 

ΜΑΙ, (5.111 ΝΑγθοηεηῆς υτῦ5, ν. 75. 1.πΊ Μίαν] ἴ6. 
Μλία (11, ΝΘ ἀἴα Ρορ. ν. 1.87. 1Πΐγὰ γ6 5 7)}2}} ΤΥ ΘΥ1[62112} Ἰατιν ΠΟ- 

ΓΩΪΠ ΑΙ, 
Μαίῳ 2:1, ΝΠ ἀ125. ρορ. ν. 187. ἴῃ τέρῃο ἡ ἰσίον πούϊο νοσαΐο. 
Ματιδηλ τερῖο ἴῃ Μεάία ὃς Αγιηοηΐα σοηῆηϊο, ν. 1οοΣ. ἴῃ ταθ ]ς 

“ 18ηγ “4μνδερία. 
ΜΜαιυγιίδηϊα, (στ. ήσηγηῇα, Αἰτίοα τορῖο, ν. 185. Δ Βοπιαηῖβ ἐϊ- 

γΙ͂Δ εἰ τη Τιριο :ἐαγιάηι, αὐλὰς Κορπα ΕἜΠ} ὃς ΜΜαγοσοο Ποάϊε ςοπη- 
Ρἰ ες ταν ; ὅς (ἀν εΡ1{67}} χυαυγ {Ὁ ΝΝηρριδάϊα Ὀϊοηγ ἥτις ὃς 
4]Π| σου ρτ Πεπάιιηΐ, 

Μοάΐα,, Αἴας τερῖο, Υ. 1017, ὃς τοζο. μοίάϊε 8γχοὶν ΟἸπνοτῖο : 
δ: γυά7) Οἰϊαϊάο, {6 ποπιεη πος (011 Μεαάΐα Αἰτοραΐοπα σοη- 
νοηΕ: ρᾶγς Ῥαγίῃία: ργοκίηγα Οφ[γρῖγι νοσαξαγ. 

Μερατίιβ Τη 15» ἤτιντις ΗὙΡΌΠΙ νἹΟΙΠ115, ν. 1145. 
ΜΕΪΔΠΟ] ἢ] 5». ϑαγπηαῖ Αὔἤαΐ. ρορυΐας {δοιπεμτη ῬΕΟΪΕΙΔΡΙΠΠῚ, 

4105 [λπηδη ὈΙΟΠΥ [1115 1ῃ ϑάγηη. ΕΠΓΟΡ. ἰοοδί. ν. 309. 
Μεῖδβ ἤπιι5, Ὁ. 81Πι. 
Μεῖδβ, Αγοδάϊας Ππν τς ἸσΠΟΌΠΠ15, ν. 416. 
Μεπιηχ, ΓΊΡΥ Οἱ ΠΊΔΓ15 ᾿ {14 ΟἸΓΟΔ ΒΥ ΓΕ ΠΙΠΟΓ ΠῚ, ν. 480. Πούὶς 

Οεογδὲ (ει Χενδὶ. ᾿ 
Μείοροέαῃηϊα, Αἴᾶς τερίο τηΐογ Τίσγη ὃς Ἐπρηγαδίθη ἤϊι. ν. 933. 

ποτε Πέαγδεορ. 
Μειίςηϊα, Ῥεϊοροηπεῇ τερῖο, ἃ χὰ Ἐπγοΐαβ ἤϊπι. Πσοξ Τππρτορτῖς, 

ΜεσίυδιΘ- ἀϊοίξαν, ν. 411. 
Μεπαθαία, αὶ ὃς 8 ύφεα, ὃς Ῥίοί. δ. 2»ιὗσεα, ΑἸ γα σεηβ, ν. 101 5. 

[105 γεγο οΠαθαίας τὰ Ῥεγπἀθ Παρεξ Ῥιοϊθηγδιιϑ. 
Μείδροηίῃμη, Μάᾶρπα (σγαοίδ ἴῃ ΓΈΔ114 τγθ5, ν. 368. εὰ Πιπάϊξις 

ἸΆτα Ἰηΐεγιέ, {δα οἷτπι πίη ΠΗ Πδ αδὶ Πούϊο Τόγγες ἐἱ ἰίαν, [.6- 
απάεγ (εἰταΐαν. 

ΜΙΪεξιις, Τοπῖδ υτδ5, ν. 445, ὃ. 8325. πὶ οί α[70. 
ΜΙπηΦῚ, (δ ΜΙΠΈΙ, Αγάδια ἘῈ]Ιοῖ5. ΡΟΡ. ν. 9.59. 
Μοίγησοι, Ῥοηῖι Οαρραήοοϊ ρου. ν. 766. 
Νγία, Ἐυπγοραα τέριο δά Πίγαπι Πέα, ν.. 225. ΟἿ αν εἰξ 1η 
δου ]οΥ 672, ηλς Ὠραΐς δεγολα, ὃς Γ) εΥτου θὰ, χαῖς Ὠούῖς Βπί- 
Φαγ1α Δρρε ἰαταν. 

Μγῇᾳ, Αἤα; πη ΠοΥ!5 τορίο, ν. 8ο5. πούϊς θην ία Οαίταϊο, (Ρ πὸ 
᾿ς μοπῆηε εἴίατ ΒΊ  γη: 4 σοτηρτεῃεπάϊζητ, 

νῷ ΝμδΑ- 



370. ΤΙΝ ΡΈΕΙ, : 

Ν. 

Αδαΐαι, Αγδδῖα Ῥεΐγδοα σεηδ, ν. 955. 

Νίαπηηΐα, ἔδει Ναπηπεῖεβ, ὉΙΟη, Απηηϊδδ, ν. 571. (ΘΔ 1116 

Γυράιπεηῆς ρΟΡ. δὰ Γ᾿ρετῖβ ἤπ.. οἵτίλ. [πὶ Βγτιαηηδα Ῥγονιποΐδ 
Ῥαΐ8, 1ῃ 4 αὐϑ Ν4Ήη:65. 

ἸΑμαηξαγαΠΊ, ἔδαι Απιηϊξαγιτη, [η{]85 1 ὅσοις οἵτ115 οδγδέξζα ν.570.. 
οαγπΊ ργαοίρια Ἰαπὶ ΒΟ 1076 ἀϊοῖδαν. 

ΝΝΕΔΡΟΙΙ5, οἰΐπι Ῥαγπεηορθ, (πηραηῖας ατθβ, δι Ῥαυέπεπο- 

ρθη 9: γΓεπαπι ππᾶπλ σΟΠἀϊέαγη ΓαΡυ]αηΐαγ, ν. 358. μοάϊε Ν- 
Ῥοἱ; ὃς Ναρίε:. ὃ ὶ 

ΝΘΆΡΟΙΙς, ἔδι ΓΟρΕῖ5 ππαρηᾶ, Αἰτιοδα ῬΓΟΡΙ͂Θ ἐϊέξα υἱὸς, ν. 205. 
δούϊε ὙΤΥ2ΡοΪΣ αἱ Βαγῥαγίά. ΟἸϊπιὶ εδὔίαπι Ὑγροίζεα,α γεσῖο ἀϊξτα 
Εἰς ἴῃ φιὰ Νίεαρο β Πία, ἃ {{Π1Π| ὉΓΡΙΠΊ πατηετο, ΟΕ, 81- 
Ὀτγαΐα, {ι-δρίι5 ΠΊΔΡΏ3:. 

ΝΜεγίεις, ΠΠαοας 1ηΓα]5 πιοπβ, πᾶς Τπαοα τρία ΝΜηριτίηῃ ἀϊοϊέαιγ, 

ν. 495. 
ΝΕΟΣΙ, ϑαγπιαίῖς Ἐπτορορδῦ ΡΟρ. ν. 31. Ἱπίερ Γι βηδη:402 ὃς ΜΓ: 

οουδάγῃ Ὠοάϊς ἀϊόζαγη αὖ ἀπ 4615 {πδξαϊ νἹἀθηξαν. : 
ΝΙρτοεΐοβ, ἔεαι ΝΙρυδο, Γλργας Ἰηϊεγίογῖβ ρορ. δ ΝΙριήη βμναπι, 

γ. 215. απ τερηα 1.οηρεά, Εἴαῖέ, ἕχο. 
ΝΙας, ἤπινιις, ΖΕ οραπη Πηρια οἰπὶ 8175, ΑΠδ ὃς Δίτιοσ ἕευς- 

τΐπας ὈΙΟΠΥ ΠΟ ὅς 4115, γ.11,18, 221. ἀρὰ ΡΙεγαίψα σεηΐες 

Δἄδος ΝΠ ποπιθη γεξίπεέ, αο ΔΌΠΠηΙ5 γεγο κδραρμῥὲ γοςασὶ 
Ὑπενείι5 ὃς 4Π1 (εἰ ταπίαγ. 

Νοσίουπν, Επορα γέρο Ἰαχία ΠαπῈ ΌΙΠ1Π1, Ππ4ΠῈ (ΘΕΓΠΊΔΗ125 ]Δ ΠῚ 
φοοεηίθηΐ, ν. 321. (Ομ οζτιξαν η γ14 ρατίε ΠῚ ΠΊΑΧΊΠΊΔΙΠ ΟΠ 
Βαυδγῖς φϑτῖα. 

ἸΤυαμ 4, (ει Νοπιαάπηγ γερο, ἱπέεῦ ΑἰτΊ δι ρτΌρτῖε ΟἸζαπΊ ὅς 
Μαυτίληϊδηι Πΐα, ν. τού. 7απι τόση ὙΥογμΣ (6 ὃς Δ σὴν οοτα- 
Ρἰεζτίαγ, 

Ο. 

Οεἰάσαπι τράγο, υ. Ματε ΜϑαιξουΓΑΠειιηι. 
Οὐοελπας ΑτΙαητίους, ἔδα Θοοιάπμ8, ν. 29, ὃς 63. ἴατι Μγ 

πυοί εἰ ΝΝογὲ ἀϊοίταν ρᾶγβ παθθέι: ἀποά τείρεζξι Μάγ 46 
Ζην ἢς νοσαΐυν, φαοά ἃ Μειάιοπαῖ! Δημἷγίσας ἰδΐεγε εἰξ, αξ πος 
.ν 2 Α ᾳ 2 

ἃ ϑερίοΠΕΓΙ ΟΠ8]1. ΡΠ θυ μέδδα, 
Ονθδημς Βονόα]β, ἴπ Πποὸ Βυεϊίαπηΐοα τηἴα, σποά ὃς. Μαγε (ον:- 
φοίαετ ὃς ΟΥορτι)}} ἀἰζταπα οἱὉ ἴῃ οχέγοπια δὰ ΒογΘΆΠΩ ραγέε,ς 
ν. 32}, 297, 315. Ἡοάϊε ραῖ5 ΜΜ4γ" ἀοἰ ΝΝογξ, ψιοά ἔχη ἢος 
4υδπγ Αἰαπεϊοα] πλαγα σοπργεΠοπάϊέ. 

Ὅοδδηιις ϑαγτπιαϊίςιις. ὃς ϑουίῃίοιις, Βογθα 5 Οὐσεδηΐ ραγέες νεΐε- 
τῖθυις Παρίου, φαΐρι5 ὃς Ογορὶ ὃς Οοησο  εΐ ἩΔΑΥῚΣ ἨοπΠΊεη Ἐπ 
Ὀπογαηΐ, ν. 587, ὃ. 728. 15 Ζιθπλ ΟὐΟ6472772 8. 4ΥΡΏΔΕΙΟΜ772 ΔΠ-- 

(χα! νοσαγιιηΐ, πὶ βίης. οξ ἀθργομεμάϊειν, ὃς Μίαγε Βα- 
{10 1772 

-οὐσῶτς ἢ 



Ὕ ι τ, ! ᾽ὔ 

ΠΣ ΝΌΡΙ ΕΚ 
2 οι, ἀἰοϊέαν, ἃ Βαίεῖα Ῥεπίηί. Ποῦ δοσηάία αἀἰξτα (πα ἰρᾷ 
ἃ {τείο νυρσο Βείρ νοοδίο, ἰπίεν ἰμ[α]25 δ ριέσας Ἰη τον πο 
ποπήθη 1Ππ4 ἰογεϊία εἰς, εχ ΟἸα νον ἐδηΐθηξα Ὁ να]ρὸ νοτο 

᾿ Ορ!-Ζ6ε, μος εἰς ἡΜαγο Οὐἱομεαίο, τείρεξα (εγπιαηΐς (ο, ὃς 
[ληϊᾶΣ νοοδίι. δογέῤῥομς γεῦο Οσεάηης, ααεη Μαγὶ Οαίριο 
ὙΙΟΙΠΙ ΠῚ ψείεγος (20 Ορίπδέϊ πιηξ, ἰΔπὶ ΜΜάγο Ροίζογ; Ὁ 
Δγυριαης- κον ἀϊοϊτιν ἴῃ “υδηξμι ἱηποΐας, Ονοη [15 ἘΠΙΠῚ οἦπ5 
Ραγϑ ᾿Ιησορηϊΐα ἡγαηεΐ, ' 

ἐν τάς Μειιαϊδημ5, (δ ᾿αόγηηι ὃς “ΕρΡιορίσηνι Λάγο, ὁ. Ἐὰ- 
ΓΕΠΊ. 

Οὐεδηις Ογθηΐδ 5, δα Τράϊοτις Τοηὶ, υἱέγα Ταργοθαπθα σα Οὐ- 
ἴ, ν. 37, 893, 1163. Η}115 ραγΐετη 4 Τηήϊσας τη[π]ς 
Πυς (Ὁ Ογορε ἰῇ ΤΑΣ ὨΟΤΛΪΠ6 7411 σοπηργοποπάϊιπξ, “πᾶ 
γε Οβέγαγι ΔΙ] Λήαγο ΟΡτγθη(6 νοσαΐαν, ὃς ρᾶγς οἱξ ήδγς 
εεἰ Ζμγ Ποάϊο ἀϊέςι, φιοά Αῇατη αὖ Αππογίοα ἀἰγι πη. 

Οργτίβ, 1ηΓαἰὰ Ματῖ5 ῸΌΥΙ ρίορε ϑιπαπη ῬογΠοὰΠῚ, ν. 697. 
ΟὐἸοαπη, ἘΡΙῚ αγθβ, ν. 399. μοάϊς Ογορο ΝΊρτο, ζείρνια (Θετ- 

θεῖτο. 
Οτεΐα, υ. Τογείδ. 
Οτιίϑ, ροραμβ τη Αὐίδπας ὃς Οδιπηδηϊας σοηβηΐο, ν. 196. Ποάϊο 

Οοαάοί εοάεηλ ἰοοο εἰΐ. : 
Οἰοπέεβ, ϑυγῖα ἤπνίι5, ν, 919. Ποία Ταγαγ νεὶ Ταγίαγο, ΟἸϊνα- 

το ὃς Οσείζεϊιο : «ἄῆιιο ἕαπηδξη αὖ οοο 5 ΟΥ̓Οἐξ ΥΟΟΑΙῚ τοΐογέ 
ΤΠενείι!5. 

Οτίποῇα, Ῥἢδρηϊςε5 υτδ5, ν. 914. [πὶ Τοόγέοβα, Ἠεντηοΐδο ὅς 1 6- 
αηήγο {εἰ 115. 

Ὄχι, ἤπνιι5, Βαζίγιαηαιτι ἃ δϑοράήϊαηα ἀϊγπηεπς, ν. 747. Ποίϊς 
Χα Ῥιπῶο, «40:4 Οὐἴεϊο. 

» 

τ ὐβοβον ΘΟ ας ῥτοπηοηΐ. ν. 86, ὃζ 469. 7απὶ Οάρο Ραΐ- 
70. 

Ῥαζζοιας Γγάϊα ἤθνιις, ν. 331. 
ῬΑ]ΘπῈ ΤἬγαοϊας ἀπε ιιδ Ῥγουη ΠΟΥ ]Π1, σα ΠῚ αὐδα σΟΡσΠΟΠΉΠΘ 

({εὰ Μαςεάοηϊα ἰαΐε Πιπιρίδ ἃ Ρ]εγ ΙΕ δοσοηπέμπ }) ν. 327. 
ἰὸς ἐα μοήϊς Οαρῆβγο ἀϊοϊξιιγ. ϑορθϊαπο τείϊε, α{1 ὃς ργο- 
τηοπέογίαπι ρήματι Ρίοίεπηαο Οφηαένθηνι νοσαζαν. } 

ῬΑΠΊΡΗΥ ΠΑ, Αἴ ταρίο 1ηΐον ΠΕ γοίαια ὃς ΟἹ οίατη, ν. 850. ποάίε 
Οἀγαριάης Ῥᾷτς Βειοηῖο, ρὲῦ (ε γετό Μμίαηε  ] ἃ Οἰανεγιο 
ΨΟΟΔΈΠΓ, 

ῬΑΠΊΡΗΥΠι5 διππ5 ρτὸ ΤΠῆοο, ν. 5 οϑ. ὁ. 1Πίοιι5.. ἡ . 
Ῥληποηία, Εμγορα τερίο δὰ Ῥαπυδίαπι ἢμ. ν. 2322. Ὀινιίᾳ Πα 
Π Ι͂ῺΩ δηρβογίογθῃ, πᾶ ΑἸ ΠΥ ρατῖοπη, οαππὶ ϑεῖγία, ΟαγΉ1 οί 
᾿ τρατίς ἃς γηρμάούμρι γάγ ρα σοτηρίεὐξιξαν ; ὃς ᾿πέεγιογεπι, ἴπ 
ΟΠ 40 Ηπηραγί Ῥαὺ5 (ἰδ ΘΠΠῚ Ε]Ὲ5 ΡαγΓίεΠΊ, 4185. αὖ αἰζθιο 
Ο Ῥλρυδὶϊ ἱδίετο εἰξ, 12275 65 Μρίαηλίζας τεηπογαπῖ } σα δ8.4- 
' ν ἡ, ,ὉΟΉΗ14 
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340 ΝΡ. 
φοηΐα ῥΥΟΡΥΐε ἀϊξ!4, απο Ἱπίεν Ὄγανιιπη ὃς ϑανυτη Βυνίος οἴξ, 
ἃς Βα[οία; ρατίο. ΗἩμηραγία Ὠοπλεῃ αὐ Ημηηῇδ, χαὶ δὶ ςοπίο- 
ἀεγαηΐ, ᾿πάϊεαπι ογδάϊξαν. 

Ῥλῃηξίοαρες, ϑαγηηδίϊδε ἘΠΙΓΟρΆδ86 ἤτιν]115, ν. 314. 4πΕπΠῚ γείεγέ Ρ]Ιηι- 
115 ἐχ σαογπηάαμη {εηΐεπέια οπὶ Βογυπεηε οἴτοα ΟἸ ΒΓ 4ΠῚ σοη- 
ἤυοτε: 5 Ἡγρϑηΐς εἴς Μεῖα, εχ Αἰπιλάοζα ραϊπάθ Οτέῃς, υ. Ἐγ- 
Ῥαηί5. Οοηΐγα Ηγρδηϊβ Ῥίο]επηδι, Ἡεγοαοίο, Ῥ]ηΐο, ὃς Μεΐξ 
Ῥδηῖίίοαρες εξ νιἀείαγ, αξ δηΐα ἠο5 ποίανιξ Οτγίε]5, Νοίοο δῇ 
ῬΠπηδπι ἀε Ῥαητίσαρε {εηίεηείαηι ἀπηρ!εὐξαίας Ὀιοηγῆιῃς, ἄππι 
ΑἸάδίσο δαπι σοπ)]ηρΊΕ. 

ῬδρἢΪαροηῖα, Ῥοηΐοα γερίο 1π (ἰδία σοι ργεῃεηΐα, ν. 787. ἢο- 
ϊε Κορ (αἰταο. 

Ῥαγηδῆϊι5, ῬΠοοΙ 15 π]Οη8, γ. 439. πούϊε Ῥαγηφίο Οαἰζα!άο, 1.14- 
. ΟΠ νεῖο ϑορῇϊδηο. 

Ῥαγπεῖῃβ, (ει ῬαγηΠΠῈ5, ρύὸ ῬαΟρδηο, ν. 7237. 
Ῥατορδπηπις, ἔδει Ῥαγορδηϊαβ, ΑΠΠ35 τηοῃβ ἱπίεν Βαζξιϊφησῆγ ὥς 

ΑΥδηδ, ΟὨ} 15 ραγ5 ῬΑΓΟΡΑΠΊΠ15 ΔὉ Ἰρίο νοσαίδ, ν. 1097. 
Ῥαγίμεπορες ϑεύεβ, Ὁ. ΝΘΆΡΟΙΙ5. 
Ῥαρῃῖα, ἢ τερῖο, ν. 1ο4ο. ποία “γαο Μοιοδίογι ὅς Οα- 

ΨΕΓΊΟ. 
Ῥαίγραάσ;, ῬεγΠ 15 σθηβ, ΟΠ αὐθε σΟΡΠΟΙΏΙΗΙ, ν. Γοό9. 
Ῥαέαίθπο, [πα ᾿πίαϊα αὐ [πάϊ ἤμπι. οἰτία, ν. 1093. πὶ τερηὶ Ο4»1- 

ὑαΐα Ῥαγ5, ἴῃ 44 τρία τὸς Οαηεῤάϊα. 
Ῥαίαγαυιπι Ῥγοιπηοηΐουηπι [γοῖα, ν. 129, ὃς 507. ἃ νἱοῖπα ὉΓθ6, 
χα οἷϊπι Ραΐδγα, δἴημε δάμῃς Ράξογα ἀἰοιίεν. 

Ῥεϊαίρι, οἱπὶ Αγοδάϊα ἱηοοίδρ, δία της Ἰῃ ΕΘ ΓΩγΙΔ ΠῚ ΓΟ ΕΓΕΙ, 
ν. 347. 4114 νΕΓῸ ΘΟΓΠΠῚ Ραΐ8. 1ὴη ἘΠΕΙΠΆΠ4 σοπίεαϊέ, παπάς 6]115 
Ῥαῦβ Ῥεϊαίσια ἠϊέζα. 

Ῥεϊοροηπείαδ, ρεηιηίαΐα, γαῖα ἰδία (ππηρέδρ Ρ415, ν. 493. ποία 
ΥΩ 

ῬεΪογαΠΊ 5ἸουἿα ριΌπη. ν. 469. ποτε Οάρο ἀοί Ἐαγο. 
ὈΦΙΠΠπαῖς, ΟΠ τηΐα χ᾽ πη Οη5, ν. 535- 
Ῥεῦρα, ῬαΠΊΡΗΥ ΠΑ αΓΌ5, ν. 855. 14π| Ρέγσὲ ϑορἤϊαπο. 
Ῥοραγείῃιι5, ΖΕ ΡΔΙ πγαι15 1πη{π|4, ν. 521. ππης δ φγαφηζηο ΟλίϊΑ]- 

ἄο, φιοά δκ ἑαδυα σοηξτηηαηί. 
Ὄρφυἢοι5 51η}5, Ὁ. 51Π118, 
Ῥεγῇς, Αἴ» τερῖο, ν. οὔ. δοάϊε Εαγῃ αὶ ἘΔΊΠο. 
Ῥρασδπεὶ Ὀίοη. 4115 Ῥεποοϊλιέα, [πάτα σεηβ, ν. 1143. 
Ῥεῖιςα, ἰηΐ1]4 ἱπέγα ΓΙ οἷα, ν. 3091. τὰ ΡΖχίμᾳ, ἢ Νιρίο. 

Πέ68. : : 
ῬΠαπάρούα, {εἰ ῬΠΑΠπαρονα., ὉΓῸ5 1Π Ῥεηιηίαϊα Οοτοροηάδηηα.. 

Πία αὐ Βοίρονιπμη ΟἸἰπιαιοῦιιπη, ν. 552. ΜΜδίγισα ποῦς ΤῆΘ- 
γεΐο. 

ῬΒαίλις, Ογεία ταί, αὐῶ5, ν. 88. ἃ (σου γη115 οἰτπη ἀϊγιια.. ; 
Ῥεϊαπαην, ΖΕ ρυΡΕ πγθ5, ν. 2ός. Τεμοῇα ἴῃ ἐΔΌ 115 χφυιδαίδαπι,, 

νοσατ! οδηίος Οτέεϊμι5. 2, γῆ αέάηι αυ!άσῃι πο εξ { φαδηηνθς 
ῬΙενίχας [2 Ἐχ πλεηξ ) ἃ ῬΑ, ΟΥ]Πο ὃς Οὐτοῖο ῥγοραΐαγ, φιοάς 

4115 ᾿ 

χα 

τὴν 



ΥΝΈΦ Α, 
Πάριΐαίά ποῃ Πί δὰ εχεϊπγαμ) ΝῊ οἰτιιχ, ΟἹταλ ῬΕΙυ Πδοιπὰ 
ἀϊόζτυπι, (εἰ δὰ Ὑδηϊοι, πᾷς ἐατη Ταρτ εΠ{Ὲ νεΐοσιιπι σεη- 
(ςηΐ, φιλπι ἃ ϑίερῃαπο Ὑαρηἰ κεἴ) γοσαΐαιη ποίδηΐξ. 

ῬΠαγος, ΖΕ ΡΥΡΙΙ οἰτπλ ᾿πΐ]4, (δ σΟΠΕΙΠΕΠΕ 14Π0 ἀπηδχά,, {πιτὶ 
ΠΟ1115, σι ὃς τρία Ῥῇαγος ἀϊέζα, ν. 257. ποήϊς Εχγίοη, τοῖζε 
Οἰζεϊτο. 

ῬΠΑΓΙΠΊ πΊαγθ, ΖΕ ρυρέϊμαηι ρεϊαρι8, ν. 115. 
Ῥῃαίε 15, ῬΑ ΡΥ 155 ὉΓΌς, ν. 8.55. 
Ῥῃδί!5, (ΟΙοἢ 415 Πανι5, ν, ὅφι. ἴῃ τεσοη ον ἔλθ}}}15 Ε4|00 νο- 

ΟΑἕΙΓ, 4 

ῬὨδαγιι, ΓΙΌ γα ἱπζεγουβ ρορ. Υ. 216. Οἴγοα οα ἰἴοοα ἔζδίαϊ νιάδη- 
. ταν Ὁ] 11πὶ “4σ4ά6ς. 
Ῥ[Εγγεβ, ῬΟΠΓΙ Οαρραάοοι! σϑης 1υχΐα Μαογοπμες, ν. 766. υ. Βγ- 

ΖοΓΈ5. 
ῬΠοοῖς, Ηο 415 ργορτγῖς ἀϊέξα τερίο, ν. 437. [πὰ δὰ {1 1υ φάτ Ῥλγ5 

ὉΌῚ 54ίογα αὐὸ5 οοἰ ΕΓ. 
Ῥῃκεηΐςθ, ϑυγ125 ρᾷγβ τΔΓΙΠΊΔ, ν. 905. [Π 80714 Ἰατὴ ἀϊόξα δεῖδηγ- 

ΠῈΠῚ δα σοι ριΠπεηάαηΐ, αἴ τη ποπηης ΤΙΙρΟΙ 5 νΙάεγο εἰζ. 
ῬῃγαγΊ, ϑογίῃιοα σϑηϑ ϑεγοδ νἹοίπα, ν. 752. 
ῬΠγυρία ΑίἸδ5 ΠΗ ΠΟΥΙ8 Γορῖο, 1η ΜΔ} ογ6η1 ὃς ΜΜπου θη Οἰτπὶ ἀἰν τ, 

ν. ϑιο, ὃς 812. Ηοάϊε ϑάγοηρι; ἢ Οαἴϊα!ο Πάεβ. 
Ῥιτεηξίηϊ, Γέλ Ια σεης ΟΔΠΊρδηΐδ ῬγοΟχιπηα, Ρν. 361. 11Π| ραγ8 γερίο- 

Πἰ5 φιιᾶ Τεγγα ἀ 1,αύογο ἀϊοιϊέιγ; Τρία νεῦο ρεοι !αυτίεν Οομέα 
ε᾽ 4»"αᾷ (ἃ ΜεΙρἢϊ ατϑς, νυϊρο “4᾽η4{} δαηξεϊοῖο νοσδίαγ 1 
Αἷ1| δὰ Π15 (ππξ Ρισεηΐεβ, ῬΙΌθηΙ ἱποοΐα δα δίπαπι ἃ γι οΙΙΠΊ, 
4 111 ΜΜάγοα .ηοοΉ 44, ( ΔῸ “ποοηα αὐτὸς ) ἀρρε!]δίατ. 

Ῥιπαγιι5, ΟἹ ἤαντα5, ν. 866. 
ῬιΠάϊα, Αἤδ γερὶο ἠπχέα Ῥαῃρῃν απ, ν. 853. 74πὶ ΓΚ αν (ο11] ΤῸτ- 

οἰ5, (είζε Γδιαποίανίο. 
ῬΙοξας, Ὁ. ΖΕ τΟΙ 5 Ἰη(0]2. ν 
Ῥτγοροηί8, Ματε πίε Ἠδε!]εἰροηΐαπι ὅ.΄ Ῥοπίμηη, ν. 137, 324, 

54. ἴαπη ΜΜ4γ ἐϊ Μαγηιυά. 
Ῥοῃέιι5 ΕΠ χίηϊ15, Ὁ. ἘΞΠΧΙΠΙ15. 
Ῥοπίις, ΑΠδ᾽ τερίο φᾷ Ῥοηΐμππηι ἘπχιηππΊ, ΜατΙΔΠἀὙ ΠΘΓΕΠῚ γορίοσΣ 

ΠΕΠῚ, ΟἸΠῚ τηδυ πλὰ (σαἰλίϊας ὃς Οδρραάοοίας ραγίε οοιηρἰεέζεης, 
ν. γό3. 7χτὰ ΝΝαεοί:α ρατβ εἰἴ, ὅς. Οὐοιἀδηΐδ!!5 6}115 ρὰγβ 0», 
ΟπεηΐΑ}15 ραγβ 4»η4Π}4 ἴειι “4“7ι4{14 νοσλίῃν. 

ῬοπΠαϊιηγ, ϑυγῖδ ορρι ἀπ ΠΓΙΕΙΠΊΠΊ, γ. 916. 
Ῥγίρης, Ιοηΐδ υτῦ5, ν. 825. ποάϊς Ραίαερία, ῃ ΝΊρτο Πάς5. 

᾿ Ῥγ7γεηδιιβ, τηοης ΗΠ ραηΐλπι ἃ (σ41Π14 ἀξεγηγίηδῃς, ν. 288, ὅς. 338, 
ἰος ΡῬέγεριθος δἴϊδπιηνπι νοοδηξ ΗΠ ΡΔΠΙ. ; 

Ῥγγάγηι5, ΟἸΠοΐα. Παινία5, ν, 866. ποήτϊς φέρη γα, ἃ Ν στο οτος 

ἀεηάμηη {1. 
Ῥγίῇο, υ. Ὀεῖρῆι. 

ὶ ΠΕ: ΒΕ 

341 



343 ἡὐδδδ νυν... Οὐ» δ μι ΠῚ 

ἰ ἀνε στρ εν δ τνθ Ὁ : ς 

Ησίϊ σεηϑβ ἱπέεγ (σευ πιάηδηΊ ὃς Αἰρες (Ἰήατῖς ἃς Ροπίᾳ αὰ 
ἈΒΠΕΠΙ ὥς ΤλαπΠῈ δ} ἐοηΐος, ν. 321. δὲ Τέῤῥαι σογηιρίς. [(γ]- 

διξηγ. ΠῸ εχ ϑέγαθοη5 Τξηζεπέῖα, 4185 αὖ ΟΥίοῖο ὃς ΟἸπγογῖο 
Ῥγοῦαξαν, Αἰριπηιγ γὰρ ὃς {πδ]είγας ν4Π65. τοππεγαηΐ, ἘΡῚ Ποάϊο 
Ογζίονιθ: ὃς (οπιΐξαξης ΤΙγοίθη ες ῬΟ]οΠη 35:15 νοῦ Ὁ] ΘΓ Ι5 δος 
Ῥγοζεηαϊξ, ὃς ϑμθυζΖη,, (ει δοισαθθ Ποάτα ἀϊόξαμ (δ ἈΠδέια 
ἐριέξε {ππηρέα σογαργοῃεπαιϊς, {1} ἐλάθπι νέγο ἰδές Πιπρέαᾳ γιη- 
ἀκ! οίά πη δελι σου] ε Ἐταγ. 

ἈΠιεθλ5, ἤπν 15 Ἔχ σιι15 ἴῃ ῬΟΠΙΙ ἔα ζδ5 μιχέα ΟΠαϊςεδοπδιῃ Ἰηῆπ- 
65, ν. 794. ε]πληττὰ Αδας, Ῥ, ΟΥΠΠΟ τείζα. 

ἈΠΒΕητῖς. ἥπντη5, (σ41Π05 ὃς (Θογηηαηίας ΟἸΙΠῚ τογπηίπιι5, ν. 296, ὃς 
ς66. ναΐσο Νῤγη. ΠΟ ΕΣ 

ἈΠοά15, ᾿ηΐ]4 (λΓ12 νιοίρα, ν. 505. ΘΕΙΔΠΔΠΙΠῚ Νοάο ὃς Βροάς:. 
ἘἈΠΡΙΈΙ πιοηΐεβ ϑαγπηδέας Ἐπγορδοα5, 4005 δὰ Ταηλὶς ἐομξες ΡΙὰ- 

ΚΠΩΙ ἐξαϊπθγπηΐ, ἃ ὈΙΟΩΥ ΠΟ γειῸ [ΠΈΠ|8 [ππγαηξαγ, ν. 315. υἕ 
Αὐτλάοζος, Ρεπσθῃ, ὃ Αἴϊος ϑαγῃγδί3 ποηΐος [Δη Δ} ρατ- 
85. σΟΙΏργεΠεπάδηξ. ΝΏΠΟΣ σηϊάοπι 6. τηοηΐε8 Ὡδὶ. Ταηαῖς. 

ΟΥ̓ΣΕΓ ποίδηξ γεοθητοσοβ, ἴῃ ἔθ 011158 νΕΓῸ πονὶς ἴῃ ΤΑΥΣΑγΖΑ Ογ1- 
7.54 τχοηῖεβ 4. Π6 ἘΠῚ ΡΙΠσ ΠΕ 60 ἔεγα ἰοσο Ὡδὶ μἀγεφάοοος {ξ2- 
τὰ { ῬιοΪΘΠη2:1|5. 

Ἀσοηλα, ὑὸς ΓΑΙ.» σεἰορεγγίηηα, ν. 354. δάπιις ποπηεη σχοῖϊ- 
ΠΕΠ9. αλλ 

ἈπΡγαηΊ, απαξ Ἐνγεβγαυπη, τηατα, ν. 38, 597, 893, 932. Ιοϑο, 
1133: Οὐοολητι5 Μοιάτδημς Ἰηΐον ΖΕΓΗ ορίσηι ὃς ΓΔ απὶ Ἰηΐεν]6-: 
ζϊυ5, 4! ὃς “Εεῥιορέομς ἀϊοίτας 4 ΖΕτΠΙορί,ηι δἰππε : Ἡοάϊο 
γε Τησίσιιπι ὃς Ογιεπίδίας 10 Ἐπγορτῖβ ΟἸοίτας ( Ευτορδ ἴς. 
ΑΒΊοα τείρεζξι!) ΔῈ ἃ Ῥεοϊδπηδρο εἰίδιη ζρμαοιεγρ νοσαΐαγ, 
ΠηάγηνῚς ὈΙΟΩΥ 5 ὃς ΔΠΠ Εσπρ ὃς μά σεηι νοςοηΐ απο «Ὁ 
Οὐαί} ἰδΐογε Δἤσπη. Δ]. 

ΝᾺ 
| 

' 
᾿ {π ἈΠ εῚ ΦΥΆΡΙ; ΒῸΪ]Ιοἰ5 σοηϑ, ν. 959. 10] οἱϊηι ροξέα. δὶ Βοάϊε 

ν᾿ ΤΟΡΠΏΓῚ “46 ΟΠ ΠῚ ΣΡ ΟΟΡΠΟΠΊΉΠΙ. : δῦ, (δ ΒΔ, Ῥογῇ 15 ρορ. ν. Ιοόρ. 
δάθ8ρ, ὈΙΟΩΥ ΠΟ Τηά 2 Ῥορ. 4μϊ 411 δῖρα, υ. 555. 
δάσο, ΒΟΥ ΠΙΔ σθηβ χὰ Ταχατξα ἐοηΐες. ν, 749. δὶ κούϊε (οέάηι ὃς 

ὙΕΚΟΉΣ (ῥατίοβ Ὑμγοβοί, ΓΕΡΏ1) ὃς Ταοαίϊαῃ τερῖο. σΔογαπ. Ργοπηοηξ. ΗΙ ραηΐλς, ν. σόϊ, μοίμε ὕαδο ἐδ ὅ. Κ»- 
σΘΉ Ο. 

ΘΔΙΑΠΊ5, Τ (1 ΑἸτΙοῶ νἱοῖπα τ. 512. Νπο σοίηγὲ ϑορῆιϊδηο. 
ΘΑΙΠΊΟΠΙ απ, Ογοία ἰηΓ ργοπιοηξ, Οὐίθηΐα]θ ν᾿ 110. ῬίοΙ. 
δα ἸοΠΙΠΊ, Ποάϊς Οαδο δ αἰγμο δυιὶ 54 |47}10}6 δορἤϊαπο ὅς Μοιοατ ἴΟΓΙ, [δ 1η τἈΌ 1115 φα  θ ἤλΠη πονὶδ ὁ σημορνὲ (ου1δὶ νίάοο. 

5411}- 



ΙΝΡΕΧ. 
ϑαπηηίε5, (στ. Ξαυνὶ 2)» ΤΑ]. ρορ. ν. 375. ποάϊε Καὶ Βομουορμίαης 

Οαγαΐοβ ὃς 1115 ἃ Βεπενθηΐο αὐτὸς : (δα ἰδές ῥαξιε ϑαπηη Εἰ π 
ΤΕΡΊΟ, ΟἸ1]}115 ῬᾶΓ5 1] ΧΙ Δ 1η ΤΟΥ͂Τ εἰ 1, ἀΌοΥο ΠΟΤ ργεπεηάίταν, 
ΓΟΙΘπΔ τη ὐγηξτο. 

δαηγοζῆγδοα, ἴθι ϑανιηοτἢγαοία 1Ὲ ρδοῖ Πγατ 5 ἱπ[α]1 ΤἬγδςϊα νἱοίηα, 
Υ. 524. Ἡοΐϊο 5. “»ηα»εγας. , 

54Π115, ΖΕ σϑοῖ τηδτῖϑ ᾿ηΠ14, Τοπΐδ δἀνεγίᾳ, ν. 9534. ΘΕ Α ΠΩ ΠΊΙΠῚ 5.47720 
γοσδξ!Γ, 

- ΘΔΠΡΑΓΙΙ5, δι! ϑασαγβ, ῬἢΓΥρία ΠΊΔΊΟΥ 8 Πανῖ5, ν. 811. Ποάῖδ 
δαησαγὶ ΒΕΙοπίο, ζάσαγὶ ΝΊρτο. 

ϑαγάες, Εγάϊα ατθς, γ. 1058. 
τῆν ας Οτ, Σαρα) Νίλιι5 Μοάιϊξεγ, τη[α]χ, ν. 458. ποάϊς 5.47- 

Θση 4. 
ϑαΐγαια, Αὐίδηδ βθῆβ, ν. 1997. ἰογέλη ργὸ ϑοέγάζά, ἃ ϑοέγίᾳ 

ΑὐἹᾶ 186, 1η ϑοέγά οοηίναέξα, ποιηῖης ἀεάιόξο, 1 ἢ Ξύδρος 
Πηΐ, 4.058 ἰηΐεν Αὐδοῃοῆα σοηίοβ πιιπηογαξ Ῥιοϊσπγδοιις τ᾿ πι [1] 
αυάδιπη ΠΊΕ 115 πῃ {πρρεξιτ. 

ΘΔ Γοτηδἕδς, (Ει1 ϑαυπΊξδΡ, σθΠ8 8. 47724:1421 ἴατλ ἘΠΥΟβΦ4ΠΊ “ΠῚ 
“αεῖοαρι Ἰπσοίθηβ, ν. 15. Επγορώα, ἂς ηπᾷ ἀρίζαν, ν, 304. 
ΚΗ ΠΊ4η1 Πποάϊα ἀἸέζαπη, οἰιπὶ Ροίογ,» γθρΏΙ ρατίε ὃς ε]ὰ5 τηξπι- 
ὑγι5 Γϊϑομῖα, Γτερηαηῖα, ὄζος, ( ὃς ποππι}}15. Τάγξαγί αν) ΟΥΖ- 
7.547} Πσοτηρ θξταν : “Πάείσα, ἀδ ψαα ν. 653. Ταγέαγος Ροεΐ- 
ϑογος, ΟἸγοα[)0:, ὃς ΜΜογἀπμίξας σοταργομεπάϊε. 

ϑΟΟΩΊ, νεὶ (αἴ ναγῖα Ιοόξοηος5 μαθοηξ) ϑουίῆτι, Ανίθηο ἱπίθιργείϊῖ 
δ0472 Ἰη 185 σαη5, ν. 1142. 11 εἢδ νιβοηξαν 4αϊ ΡΙΙηῖο δγάγάος 
γοσδη τ, 

ϑουτς, ΜΑΓ 5 ΖῈ ρϑὶ 1Ώ[||140 ν. 521. Ποάϊε 8.270. 
ϑουίπια ΑΠδίοα, Ὁ] ΕΔ δά ϑερέεπηέποηθη Αἤχ τερῖο, Υ. 728, ὅς 

7958. Ποήϊο Ταγέαγια δι Ὑχέξαγά. 
ϑουίῃία ρᾶγνα ἘΌΓΟρΡα, Τδυγίοα ίς. ΟΠεγίοηεία5 σα ΠῈ γΓθρίοηο νἱοῖ- 

πὰ Ἰηΐεν Μδοίάεπη ὅς Βογυ ἢ δηϊ5 οἰτια (ηπ8 Ρέοϊεπηδεο ϑαγπγᾶ- 
. Ἐϊα» ραγβ Πα θεΐαΓ) ν. 16, 164, 665. Ποάτε Ταγεαγία ΟΥΡπρά. 
δου ἢ] [Δτ1π5 (πτηρέα, τ ογηηο5 Οαίρι! Μίαν ὃς Ῥοπῖὶ ΕἸΧΊΩΙ ἀοοο- 
3 εἰ δοσοηίεδηΐζῃγ, Υ. 793. 

ϑογίῃας Δυϊέγα ες, ὁ. Τηἀο-ϑογίῃ. 
56 θη, σογγαρία ργὸ Είαμα; ν. οζό. υ. ἘΪΔηΔ. 
ϑεῖσε, ΡΙΠάήϊα ττῦϑ5, ν. 86ο. 
ϑεγθοηΐβ, ει ϑιγθοη 8, ΖΕ συρίϊ ΡΑ]115 δὰ σαἤμπ πιοηξοπ, ν. 253. 

Ποάϊς Οοίίο «1 Ὑδπε[78 Ῥιπέϊο, ἃ παυτ5 γεγο δεασμοηθ γοςαγῖ 
ποίας Μαγι5 ΝΊΡΕΥ. 

ϑεγεβ, ΑΠδ5 ῬΟρΡΆΪι5 αἱέγα δογεῃλς δὰ Οτεπίεπι, ν. 752. Οῥίη ΔὉ 
Ἐπιγοραῖς πούς ἀϊέζας ραγ5 ϑερτεπίγοπαί!β, οἰ}115 Γ Πα Ραγ5 
ΟπΊ τερηΐς 8142 ὃς Οηιδοΐα, δ 1ηαγτη τορὶο οἰϊπι ἀϊόξα. 

ϑοίτι5, ΤἬὭγδοιδς υτὃ58 δά Ηε]]εἰροπέιπι, ν. 5 16. πδης ὃς ΑὐυάππῚ 
Βορα(α747 απ ἃ Τγοϊς νοσαγὶ, φυσῇ ορρίάα 1π πηγαῖς ἕαποῖθας 
ΡοΙτΐα, ΔΙεχ. Ζαγάμ5 ὃς ΝΊρον, τοαπίαγ. ΜΨα]ρο (541115, ὃ 4115 
1.65 υαγάφηοίος γοσληῖαγσ, . 

Υ 4 δι:055 
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344 ΙΝΡΕΧ. Ὶ 
ἡ βίδα, δι 818], Τπ 415: ρεης, Τίοπ. ϑαΐ5, ν. 114 ὦ 

ϑ1ο]1α, ἔοι ὙΙπδογία, Μαγὶβ Μοαϊζογ. 1η[π]8, ν. 467. 48. αἄδες,, 
δ70 1112 ποπίδη γϑέϊπεέ. 

διάοπ, αὑτὸς ῬΠοξηῖςεϑ, ν. 912. μοάϊε 54:4 Ν ἴστοὸ ὃς Ροβεῖϊο. 
Θ᾽ ΠΟΠΠΠΠῚ πιαγο, Ὁ. Μάτε ϑυγ]ΔΟΌΓη, εἶς 
511ατις, Ῥιοη, 511 4Γ115, αν πιβ ρῈΓ Ῥ:σοπεπος ἴῃ ΓΕΔ] ἤποη, ν. 361. 

Ποαῖε 8211 ΝΊρτο, ϑ6ίο "Ἰσογῖο, δ 
ΒΙΠΊΟ15, Τοδϊ5, (ει ῬΉτΥ ΡΊο ΓΙ ποῦῖς βανιας, ν. 683, ὅς 819. 
δΙΠ61, σεῃβ πίον Ῥοηέῃπ) ὃς Μφου δ ΠῚ ΟἸΠΠῚ ΡοΠία, ν. 681. υδὲ 

ΤΊΤΟΣ ὈΥῸ5 1ῃ 4 0}15 γεσεηξου "ΠῚ ΡΙΠρΡΊΓαν. 
δΙπορα, ΡΠ σοηΐας πεΐῦ5 Πγαν ΕἸ πΊα, ν. 779. 7ατὰ ϑήιανε Τυτεῖς, 

᾿ εαποίαν!ο (δέτο. : ΐ 
( Δάμασίοιιβ, ἴδ Τοηΐπ5, ΓΑΠαπλ 40 ΤΗγεῖάθ ἀἰγίπηεης, ν. ΟΣ, 

ΙΟΣ, 380, 481. Ἶλῃ Οοίξο 41 Κερρεξα. Ἂ 
Αγαδιοας, ὃ ἈπδγΟ ΠΊΑΓῚ ργοάίδης, ὃς Αὐλίδι ΔὉ ΖΕ ΙορΙᾺ 

αἰ ΠΠΊθη5, ν. 24. 54, 635, 924. ἴλη αν ἀὲ ΜροΡα, ἃ Με- 
Ι μα, Αταῦίϑ αὐθε, ὥς ἙΏγοραῖς Δή476 Νιηδυη». : 
Οουηίμηασιις, Ῥοϊοροηπείαμγ ἃ ῬΗοοίάε ὃς ΖΕ ΟῚ (ΙΓ ΠΊΘΠΚ, 

Υ. 421. [χπὴ Οοίγο ἀὲ 1, ἐραηέο, ἃ Ναιραΐξο ατδ6, ἤπα 
“  [4π Ζ εραηέο. : 

ΠΠΙοιῖβ, ῬΠΊΡΗΥ "15. οἐΐψιηι ΤΙΟηΥ Πο ἀϊτας, ΘΥΓΙΔτ ἃ ΟἸΤΠΟΐ4 
{δραγδηβ, νῪ 119, ὃς 5.8. 1π0 Οοίξο ἀὲ 1. τα νεῖ 2140. 

Μεῖας νεὶ Μείδηϊβ, ἐχ ΖΈβαο πγαγὶ τη ΤἬγδοίαπι [8 ΙὩΠΠΙΙΔ 5, νι 5:8. ἐΑ ΑΥ̓ΔΩ͂ 
Ῥέγπους, ὃ ΠΌΡΓΟ ΠΊΔΓΙ Ργοάίθης ᾿ηΐον Ῥογβάδμη ὃς ΑΥΔΌΙ,ΠῚ, 

ΐ 

Θ᾽ΠῚ15 

ν, 52, δοϑ, 63}, 981. ἴχπι Μάγο Εἰς δε, 
ΘΩΓΟΠΙΓΙ5, ΡοΪοροηποίπτη δ Ατίϊοα ἀϊεξπηεηβ, ν. 425. Ἰαπὶ 

᾿ οίίο ὧὲ Ἑησία, Ὁ ΖΕ σῖμα Ἰη{, Ἰαπὶ Ἐπρία. ἯΥ ὲ 
δίγεηῖα ρεῖγα, Μίπδινα ργοπηοηΐ. ἴῃ Οαπηραηΐα ΠᾺΤαΠα ἸΈΘΙΟΠΟ; 7πΧ- 

[Δ δυντοηΐοτη, ν. 360: [4Π| Οάρο αἱ Οαρηραηοίία. 
ΘΙΓῚΣ Η, ν, 222. ὁ. ΝΊΠ5. : 
δοραίληα, ΑΠ5 Γερο ἱπέεν ϑου(ϊδην ὃς Βα τίαπδη,, ν. 747. Ποήϊο 

Ἰαγεαγῖα. Ζασαῤῤατϊα. ἐπ ΕΟ ΉΣΝΝ { 
8011, ΟἸΠοΙα αΥ)5, ν. 8175. 
δρογδάεβ, ΖΕ ραἹ τηδγῖβ τηα]15 Ἱπέον Ογεέαπι ὃς Ογοίαάας, ν: 1532: 8 

539. ΣΉ, ᾿ δθηταπη, Α(Εοα’ Ῥγοῃοηΐ. ν. 511. Βοάϊε σάρο ἀρίίο (οίογηδ 50- 
Ῥθϊδηο ὅς. λοι. ΝΊΡτΟ, ἃ ΠΟΙ ΠΊηὶς τε ρὶ1 ΜΙποῦνα 16] Ἔχίδης. 
τεῦ. ἱ ; ΟΝ , 

δΥ Ὁ Δγ1: Μαρηδς (ὐγαροίας ἴῃ ΤΕΔΠΔ Ὁγθς, απ ροῆεα ὙΠερίμηΊ ἃς 
(οριδὲ νοολία, ν. 373. [1η1 ξιπάϊτας Ἰηΐογηξ, αὐ ἐδ Ιοοο Ὡδὶ Πα 
Πιθε τ ἀπ) θ᾽ ρσαΐαγ. ; : 

ὅγοηο, ΖΕρυρεϊ {προγίογίβ, (δι ΤΠοθΑΙΔς, πτὸς, ν. 22.4.8 ξ χγ14. 
Ποάϊς {η4. ἡ ΝΠ 

ϑγγία, Αἤα γερο, ν. 877. δὰ ἤθη (δῃέ ΠῚ ΘΥΓΙΔΓῚ ῬΓΌΡΓΙΘ ΦἸ  ΔηΊ, 
αἰϊδ5 ΟἰἸΔΠΠΠΙ1) δΟΥ24 νοσαΐῃῦ, νογαΠὶ ἃς Ολρρδάοοιδηη, ἡ 
18π| ἸΝαζΟ Πᾶς ράΓβ, εχ ῬΊΟΩΥ ΠῚ {Ἐπίρηζία φοπΊρ ΙΕ της, ἊΣ 

᾿ ἤν: ΓΙᾺ 



ΣΝ Χ. 
ΘΓ να, συ γα ργόρυῖς ἀἰϊέζα ραγς, ὁ. (αἰ εἰγεῖα. 
514 δἰΐεγα, ἃ (οί ἀπ τηέζα, Οαρραάοσίαπη απ Οομηηαρα- 

πᾶ, ϑεϊςιοιάς, ὅς τε] ]ι115 δ γᾶ ραγΕθι15 615 [18Δηι1ΠῚ πηοπίε ΠῚ 
σοι ργεΠεπάσξης, ν. 971. 

ϑγυγίες ἀππᾶρ, πλα]οῦ ὃς πηῖπον, [δ γοἱ πΊΑΓ15 ΠΠῚ18, ν. 105. Το, 1098, 
477. ποάϊε ϑεσορο ἀϊ Βαγαγίο, νοὶ Βαχος ἐδ Βαγῥαγίά. 

δαία, τὸς ϑιπαηδ αὖ ᾿ρίᾳ ἤς ποπηπαΐα, ν. 1074. [Δπὶ δ {ἢ ͵γ4, ἢ 
Οαἴταιάο Πάεβ. 

ϑιήδηα, Αἴκ τερίο, 1074. [δὶ ΟἸΠ|} 4ηι Νίεγοδίογι, Ἐἰαγαη ΟἸα- 
ΨΕΓΙΟ. 

τ. 

Αηδὶς βιυινίις ϑαγπγδίατη Επγορδατη ΔΟΣΑΠαίῖοα αϊτιπηεηϑ ; 
ν. 14, ὃς 66... Ποῦ! 0». 

Τλοοῖ, ἔδει Ταοςοηΐ, Ὀϊοη. Ταίοὲ ῬεγΠάϊς ρορ. υδἱ ὙΤΖοοθ υτῦς, 
ν. 1οό9. ν᾿ 

Ταρτγοόθδηο, τη{4 Τη 155 νἹοῖηα, ν. 593. [α Ζ 6147. 
ΤΆΡΥΓΙ, ἔδι Τάρυγὶ, Ῥιοηγῆο Μαγριαηδ ΡΟΡ. ν. 733. ῬίΟΙΘ Δ :ς 

αυϊάδῃγ ὃς μος ποηῃλιπαΐ» 41105 σορῃΟΠΊΙΠ65 ἴῃ Μεαϊδ ραγίε. 
Τατγεηξιπη, Μαρσηδ σγδοῖδ ἴῃ [(4114 ατῦς, 376. Ὠοάϊς Ταγάρέο. 
Τατίας, ΟἸΠοῖΣ υτῦϑ, ν. 867. τὴ Ὑγα0 ΤΠενείο, (εὰ Ηδρῃ4 φαΐ 
Ηαρ4 Βε]οηΐο. 

Τατίείις5, ΗΙΠραπῖα αὐτὸ δα Ετείατη Ηεγου]!οπηγ Ὀιοηγυῆο, ν. 337. 
Οαγίειδπη ᾿ηππετα νιἀθΐαγ, 436 60 ἔεγα ἰοοο ἤΐᾳ πὸ υδὶ Ποά6 
ΤαΥτ[2. 

Τίς ργοὸ Τδοοὶ Ὀιοη. Ὁ. ΤΔΟΟΙ. : 
Τ λυ, ἔξει Τδαυτγοίογεϊ αν, σεης ϑουζηϊοα ας ϑαγπηγδίιδο ἘΠΓΟρᾶθ85 

Ῥαγίδῃη, ΤΔυτγίσδῃη (τς. ΟΠεγίοπείαπη ὅς νιοῖηᾳ ἰοσα, τεηυ : ν. 396. 
Ταπγῖος Ορου(οηοί, ἃ Ταυτῖς Ὠίοα ἤς νοσαΐα, Τάγέαγία Ρεγε- 
σΟΡΘΉ[Ις Ἰατα νοσδξιν (1185 φα!άεηη ΟΖ ράγ5 ΕἰὉ) Ὁ ρθε Ρε- 
ΓΈΟΟΡ, 4118 ΟἸπὶ ΤΆρῤΡΥΩ. 

Τλῦυτιις, ΟἸΠ οἷα πιοπς, δίψα ἱπάς (ποιηϊηῖδι5 Γ᾽ πάδ νδγῖδέ!9) Ἰη 
[πάϊλπὶ αἴχαξ Ἔχουγγεπβ, Αἤδπη ἴῃ ἀπ458 ρατέεβ ἀϊν4δη5 (ΠΔΓΙΙΠῚ 
ηυξ χὰ Μευϊάϊεπι εἷς 4|14 ἐχεντα Ἰαήγηρι, 486 δὰ ϑερίοπίτο- 
πδη “4644 ἡπέγα Ὑχηγηγη ἀϊοϊαΓ) ν. 641, ὅ49, 890. [χία ῬΑιη- 
ΠΥ ΠαπῚ ὃς ΟἸΠοἴαλ, ΟΌΪ ῥγορτῖς Τυγις ἀἰοίξαγ, Οαρρῤαί, 
Βαογάς, ὃς Οἰμίτο γαῖα γοσαγὶ ποσαΐ Οὐίο 5, 410] αἰτα ΠΟΠΊΠᾶ 
(ογειτατ. ᾿ 

Ταιγις, Ὀϊοηγ ο Τάυτῖσϑ ΟΠουοηεῇ ΠΊΟΠ5, ν. 168. ᾿ 
Τεπεάμς, ἱπία!α Ἰαχία Ἠε]Πεἰροηζαπι, ν. 135» ὅς 537. ποά!ς δξδηῃ 

᾿ς Τοηδάο, ΘΟρΡὨϊ4ΠΟ. 
Τειρείζε, Πίοη. Τερεῖῖτα, Οαγπογηγη ΠΓΌ5, ἀξ Ππνῖας εχ Ῥίοϊεπηαῖ 

(ἐπίεηξία, δὰ ἱπειπηαπὶ ϑ᾽πῈ5 ΔανΙΔΕΟΙ τεροθι, ν. 382. πὶ 
ΤΊ16[ἰ6. ὶ 

Τοετεάοη, Βαδυοηΐας υτῦϑ, ν. 9832. ποάϊς Βα θγα νοσατὶ Ογίεϊπς 
᾿ΟρϊΠαΐαγ. ᾿ 
Τεγπηῆις ίδα Τεῦηι 5, ΡΠ ι5 τας, ν. 859. τ 

: 83- 
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.346 ΤΠ ΒΧ. 
Τῆδίι5, Μαγι5 ΖΕ σαὶ Ἰηι14 ΤἬγδοϊα ΨΊΟΙΠηΔ, ν. 523. ῃοάε Τα. 
ΤΠεθα», ἔξει Ὀιοΐρο! 5, ΖΕΡΥρίϊ υτῦς, ν, 249. ΟἿΪ σΟΡΠΟΙΊΙη15 ἔξ 
Βα δ ες 5, 4188 ΠΟΙ 16 8 Σέδε-. 

ΤΠεῦαῖ5, ΖΕ ΡΥρΡΙΙ ραῖ5 Γπρεγίον, δϑ οὐδὲ ΤΠοδὶς ἢς ἀϊέϊα, ν. 248. 
δοάϊε δ4ῤΖώ. 

ὙΓΠΕΡΙΠΊΟΡΥ 8, Δ βΊΈτ5 ἐγληΠέις ἰηΐεγ ΟΕ δηη πιοηέειη, σὰ Τηεῖ: 
[ἈΠ14π0 Ὁ ΗςΠλάε ἀἰγίπηϊε, ὃς Ματς ΖΕ ρα, ν. 438. 

ὙΠεγπηοάοῃ, Ὀαρρδάοοία ἢιινίις, γ. ὅς 7, 774, 975. Ποάϊο  Ρογ- 
γμ07,, ἢ ΝΙστο ὅς ϑέποκιο 465. 

ΤΠΕΙΠΆ]14, γδοῖδ τορίο ( φιλπλ ποηπῈ}}1 Μαοοάοηίΐο; ἰαΐο (ππτρέα 
Δρρεηίξῃξ ) ν. 427. Ηοΐϊε ζφμμα ΟἸανεγῖο, σορρμηοίέξαγὲ ΟΑ- 
{τ4]άο. 

ὙΠοπηΙεῖ5, ἔειι ὙΠΟΙΡΙΕ5, ΑΥΠηθηΐδο ῬΑ 5. ρὲ αιδπ ΤΙρτς Πανις 
ΓΕΡΕΙΓ, γ. 9 Τ᾿ . 

ΤΉ νγδοῖα, ἘπΓΟρϑ. ΓΕρΡΊΟ, ν. 323, ὃς 293. Ποάϊδ Βορῃάηῖᾳ, ἃ Πσοηξδη- 
ἘΙΠΟΡΟΪΙ πγθ8, τα. ὃς Νουᾳ Κοριᾷ νοσαΐλ. 

ΤῊ Ὁγι5, ἔξα ΤΊ εγίβ, {8115 Ππινίας, ν. 3.5.2. μΠοάϊς ὙΤδυογζο. 
ΤΠα]θ, ὉΠ πα Παδιία αὐ ϑεριθηΐγίοποπη ἸηΓὉ]4, (Ὁ Ατγόξιςοο Οἴγοι- Ὁ 

ἴο ἃ ῬΙοηΥ ΠΟ ἰοσαΐα, ν. 581. Ἡσοαΐς Π ἱαρά. 
ΤΊθαγοηῖ, ΡοηΓ ΟΔρραάοοι ροης, ν. γόγ. 
ΤΙρτὶς ἤμπινιις Μείοροϊαηλίαμη ΔὉ ΑΠγτεία ἀπ τουπηηδης, ν 982. Ηο- 

41ε Τεσῖί Ολίζαϊ4ο, αιιοᾷ Δ Ἡεϑγαῖοο ποπηης ΗΙΔΔΈΚΕΙ ποῃ 
ΦΌΒΟΙ. ᾿ 

ὙΠΊΟΪ 5, Γ γα τηοηβ, ν. 8331. 
ΤΟΟΠατΊ, ϑογίπϊα ρορ. 7πχία Ταχαγέεη ἤπιν. ν. 752. 7Δπὶ ρα15 Ὑμγ- 
οὐδε αη Τατίας γερίοηϊβ : Εογιιπ ποίηξη ἢ ποιηΐπο Τοσαγηιάς 
πο ΔΌ Ια, φιοά ἘΖεοΐ. 27. ὃς 4181 Παθδεΐαν, αι φυάσιῃ {π- 
δὶ Τώγοος Ποΐαλτα (οἱεῃέ, Ῥοίτε!1ο ἃς Αἰτς ἐς! α5. ; 

Τοτείας (ργο 400 σογτιρίε Ογθίν αρυὰ Ὀίοη. ἰεριίαν.) Ῥοπέϊοα σεπβς 
Ἰηΐοῦ Ῥοπίῃπη ὃς Μαοίζιάομῃη, ν. ὅ8.2. 1ῃ Μογοαΐου!β ἐἈθ}}15 Οὐγο- 
ἐκ Ορρι πηι Ρίηρίταν [πχία δητ4παπι δογυω {δ46Π1. 

ΤΟΣ, δα ΤΆΣ, ἸηΘ τᾶ σεπβ, φιογατα υτὸὺς Τ χη δὰ Τηδαπὶ ὅπ. 
ψΟ κχ:. ; 

ΤΩςΟη]5 ρα [α5, τη ΑἰΊσα ρτορεῖβ ἀϊξα, ν. 267. Οαβος πόνο ποιηΐηθ. 
ΜδιμηΟΙΟ, οἢ ΟτΥζο ας αἰδηξξαγ. 

ὙΤΠΡΉΥ ΠΑ γερο, υ. ΕΠ. ; 
ΤΙ ΊΡΟΙ 8, ῬΗσΞηΐσες ας, ν, οἱ 4. πούίε ΤΡΊΡοΪ  ἀϊ δογῖα, ἀξ ὰ Ὑγῖ- 
οὶ Βαγύαγίᾳ ἀἰειησυδέαν, χα οι Νεαροὶς ἔδα [ἐρεῖς 

ΠΊΑΡΏΔ. 
ΤΥΙΠΔΟΓΙΆ ργῸ 81.118, ν. 467. ο-. 51.118. ἿΝ Ἰτορίοάγιο, Ὀίοη. Εγορηδὲ, σθὴς αὖ Οδοϊ επί! ϑίπας ΑΥΆΌΙΟΙ 

Ῥαγέε ΡΟ ΠἕΔ, ν. 181. ὃς φό3. ποάϊο «ἀὐΖιρμέα ρδι8 ἴῃ {πα ΓΕΡΊΟΠΕΒ.. 
Βαγηαραῇο, ᾿αησαί!, ὅχο. 

ΤΥπΠαΔΙΙἀΔΓΙΙΠῚ ἕεσγα, υ. Το ΟΣ Ια5. ΟΥ̓ ἢ 
ΤγγΉρηὶ ἔδα ΤΟΙ, ΤΠ ρορ. φποιυτη τερίο 1 αξϊηῖς ρου αθ.ς Ηείγανια ἀἰζζα, ν. 594, ὃς 347. Ἡοάϊο Τρ(οαΡα. 

Τγτι8 



7 ΝΎ ΣΧ: 
Τυ 5. ῬΠοσηϊοος ὉΓΌ5, ν. 911. [απ δηγὲ Ῥοίζε!ο ὅς Νίρτο ἐοῆ- 

015, αἰ ὅς οἰἵπλ φυϊθυίάαισι 5074, αυξ ϑ4γγα. 

,Ἶ ἃ 

εν δουίῃῖοα σϑης δὰ Μαγὶβ (αρι! ἔδιιοες Ὀιοηυῆο νοσδέας 
(το ποιηῖπε Αῤα ἤπο1 οἰτια Ἰρ(οΠΠρεπάα νἹἀεηξαν) ν, 730. 

Πούϊε 101. οἵδ. ΑΜ ἐγαοίανι τερῖο, Ὑαυεαγῖ Ῥατβ, πΐγαπηαιθ πδα 
“μοῖὲ τἱρᾶτη δτηρίοχα. ΝΊἀεηίαν Πῖπο ογέϊ ἩμΉη1 1Π1 4] τηδρ- 
ΠΩΠῚ ἘΈΓΟρας ραγίθπη ἈΠ συαπάο ρογνασαί! {πηΐν ὃς (ΔΠΉ6ΠῚ ἸΏ 
Ἡρρισαγ14 ὃς νἹΟΙΠ15 Ἰοςῖς σοηίδαεγιηί. 

Χ. 

Ἢ Απΐμας, ἔεὰ δ. α»ιαηάργ, Ττοδῖ5 ἤπνι5 ἰπΠ Ἠ Ι]οΠροπίητα 
Ἃ ἤπεης, 683, ὅς 810. 

Χδηΐπι5, Γγοῖα ἤν, ν. 843. 

Ζ- 

. Ἰρβὴμε [{41π85 ργοπιοηΐ. Ἰαχέα ΤΟογοσ, ν. 364. Νπης Ο49ο 
εϊ Βογίαμο, ᾿ οαμάτο. 

ΖΥρῖῖ, Ῥοπέξοᾳ σϑηβ ἰηἴον Ῥοηΐππλ ὃς Μαοεϊάσδῃ, ν. 681. ΗἹ ὃς 
ἩΕΠΙΟΟΝΙ ΡοΠΕ ἔπεγα αδὶ Ποάϊα 5. δορῥίᾳ ὃς Αἰδα ΖΊορία, χαδ 
ΒΊΟΥ). ΠΟΠΊΙη15 γε σία φιοάάδηι Παθεγα νι Δείαν.. 

Ερηεοΐο 
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Βεμεσοίς 7,εἕζον ! 

ἘΜ ἍΠά διῆπ5 ἃ Τιοηγῆο ἀείουϊδαέαν, ῬΑΓΟΪΕ 95. ψΈΓῸ 
Ασα, ὃς Επγοβα ( ἢ Τελϊϊληγ ἃς ΘΥαοίατη ΘΧΟΙΡΙ45 ) νἱ- 
(ὰπ| εἰξ ΠΉΠΙ δα 25,16. Ἰοοδ 4086 τὴ Ταῤμίᾳ ποίζγα μριέ- 
τεγ (αἱ μαδεπτιῖν, (δ ἃ Τοηγ ΠΟ ἤθη ΠΟΠΊΪΠΔΠΐαΓ, Ῥαιτὺ Οἱ5 ΠΙσ Ἔχρίσαγε : φιιθις ὃς δὰ Δ6]ΙΟΙΠτ5 4πας πίε ΝῚ- π|πῈ ὅς δΙη1πΊ ΑγΔ ίσαπῚ Πία Ππηξ, ααΐρρε 1185 ΟΧ γεοθρέϊογο ΔΠ ἐξηξειη 4 1 ΑἸΓΙσα σοπηργεμεπαππέαγ, Παδίην!β ὈΙΟηΥ τι εα Δἤκς ροςηίολξ. .. Οὐ νεγὸ ρίεπίος Εμγορις οορηϊτίο ποδὶς Εὐτοραῖξ ἀεΠάεγθέμν, ρυδοῖραιε Πογθη ΠΠΠγΑγ ΠῚ ]Δ: τεριοηατη, ΕΠ ραηΐα, (αἱ, ΟΦ ά,ρ, ὃς ΒΥΣἐαΡη]οαγηγῃ Ζη{μἰαγηηι, απ ιοηγῆο δίαιτα ἑδηΐαμη σορηϊίας ἤπογο, ΙΔ τὲ ρεῦ πουιίδηη νίαν, ΟΡΘῦδ6- ῬΓΕΕΙΙΠῚ σεηία! Πησπ]ΟΓ τ ΙοσογΩ μη αἴ: Ἰὴ ΓΕΡΊΟΠΙΒΕ5 1115, ΟἸΠῚ ΨΊΟΙηΙ5 Πυθα (ἄστη, τη ποτα Ἐπγορι ἐαδηία ποτηϊπδηξαν, Τηἀσεπη ΦΟΡΙΟΙ ΠῚ ἐμ! θεγα. 8. ποπηΐηα πον ψοίου θῃς Ποπίεγγε, τξ ορὰθ ἢος (φιοά δ γείεγοπι (Οθορτγαρ ἴδηι [ρεζξαζ ) οἰχηηΐθιις ΠΕΠΊΡΓΙΘ Ὁ ΠΩΣ τοβάσεαν. Ηρ ἃ το τα ξπξαγα (ραπαῖάο Γιδαξου! ) οοης- 

ο, 
το ἀρίϊεηγις, [ὶ ρίαοεφηε [ὃ 

Ῥ ΓΟΥΗΣ ἨΘ ΠΥ. 

51 (001 ἀευφεσηΐ, ἄπορα, ὃς ψΑΪΕ : 80 ΤΩΙ] ἱπέεεπι Ἰρποίσε, ἢ ἀππις ψεΐεγε ἀδ(ουρεοηε5 ( Αἰτίοα ΡΓΔΕΙΘΓΕΠ1.) πον Ῥγογίῃιβ ἱηοερέο,Ὁ ΓΕΟΒΠΏΓΙΟΡΠῚ (δ] ΠΟ Δ ΙΟΠΙΒ.15 ἀΟσοΙ Θά ΔΓΟ ππάδο, δά δοῖοῦ 411- υληάο 1η φοη) δ ξυγῖς ΠΙογίπι ; ὨΘΩῸΘ ΘὨΪΠῚ 4116 Γ νουῖζα5 ὃ ἰφέε τς εγαήησ. (πο ἢ Ιρίδ ομηπία πο ἀεργεμεηάεγίηη, δὲ ἰᾳραοίογητη ἰψαυ!τνῖα Πίης ογεαπξ Ἔχοϊτδοϊξον δὰ οδείεγὰ μοῦ απεη44, Πηπ πος ἰογέε οιιρεγίηξ. 

᾿ὰ 
Κιδον ταν μος Ὁ, εν 

ΓΝ. 



ΙΝὨΡᾺ 
δι Πρυ!ογαπ Δ Ἴο( ἰοσογιη, Οφητίιπη, ὅζο, 4: 1π Ταὐμίᾳ ποίξγα μρλτον [αἱ] ΠΟΙΠΙΠΔΠζαγ, (δὰ ἃ δ- Ἄγ (0 ῬΓΟΓΙ5. ΟΠΙςτΙΠίΩΓ. 

Α. 
ΤΗΙορίΑ ΠΡ ΚΕ ρέο, τρεεγίου, ἃς Ἠφβεγῖα, υ. Τηά, {πρεν. 4. Αριγπηθα, ΑΣἸΗΙορία ἱπξογίουις ΤΕΡΙΟ ; Πούϊε Μρήγα ὃς Β᾽α7γ4 τερῃα. 

Αἰτῖοα ξγοργὴο ἀΐξίᾳ, ΑἸῖοα Ρᾶγ5 Ἰηΐοῦ ΝΠ ἀἴατα ὥς ϑυγϊπΊ πγα- Ἰογθῃῖ 1πξεγ)θόξα, πα ΑΠοα Ῥγοςοηίηιι ΡΑΓαΪΕ. ΠῚ γΘρΊΊ170, ΠΠΡΙΖΓ 4711) ὃς ὙΤΊροΙ ἐ ἀρει ΟΟΠΊΡΙεὐξταγ : δίαιε Πδο τα, ΟὈΠῚ Μφεγιέαμᾳ ξς ΝΡ" 414, σΟΤΏΠΛΠΠΙ 74πὶ ποηγπε Βαγϑα.- γ14 γοσλίαγ, (0185 ΠΟΠηΙ]Π]15 θέα ΒΑγΟΑηΣ σΟΟΙρΡ] ες ἘΠ τγ, Αροζορα, Βαγῥαγίφ οἹπὴ γοςδία, δὰ Ορεβῃυτη Ἀυδτγιπι Πέχ, ΕΠΊΡΟΓΙΙΠΠ : Α Ῥίοϊεμηαο 60 ἔεγε ἰοοο {Ἐδίμῃϊὶ νἱάδέως Ὁ8] ]4πὶ ὉΓῸ5 Μεσαάοχο. 
Ἄγαθες ᾿ΕΡυρί, 44 5:η11 ΑΓΔΌΙΟΙΙΠῚ, [λτη ΟΟΠΠγ ὃς μα ἀείοτία. Αγοπηδΐα, Βα γϑαγῖς οἱἸπ ἀϊξα Ῥγοπηοηΐ, ὃς εηρογίαπη : [1π| ( 4- ῥο ἀφ Θπμαγάαβε Μοτγολίοτι. 
ΑΥΠΏαγΙ ΠῚ ργοπηοηξ. α σάδο Ἱγργο, 
ΑἰΑΌοτγα5 ΖΕτΠϊορία Παν π5 ; [Δπ Ὑχομΐ ΝΙΡιΌ, Ὑαοα[! Μετγοδίοσι. ΑΙξαρας ΖΕτΠίορια ἢανίμς ; 1ατὰ Αὐσυὶ Νίρτο, αῤαρηρὲ Μειοα.- ΤΟΙ : ΠΟΠΠΕΠ] ἕδηδη Αδαποῤὲ ΡΓῸ 1ρίο ΝΊο δοοϊριμηΐ, ὃς ΤΖ- τα), ίεα. Ὑασατέ, ῥτὸ Δ[ἀροάες, ἴχιθ ΑἰζΑθογαπη Οὐγος 8Ρ- ΡΕΙδης, Ψεγιίδέοηι ἐχρίογθηΐ ἤσα] ἰοτίε (σεοργαρῆϊα νεΐεγις ῬΕΓΙΕΙ ΓΟΡΊΟΠΕΚ 1125 Δα!ογΙηΐ. 
ΔΖρηϊῶ,, τερίο Ττορίοάγείζας σοηῆηΐς : 7άτὰ τερηὰπὴ Μ46ἰ ὃς Βα. 

Β. 
Αὐθαγῖα, γερῖο δὰ Οσεδηὶ ΠΟΥ ΟγΆΠῚ Ργοΐεηία : [1ΠῈ γερίοηςς 
φμτίοα, Μοί γιά, ἹΜαραάοχο, ἃκς. σοιηρ οὐ. 

Ὑτεηδῖςσα, τερῖο δ ϑυγεπη ΠῚ Δ]ΟΓΕΠῚ ; [1ΠΊ Βαγοφη ας τοριοηῖς 
ΡΔΓ5. 

Ὁ. ᾿ 
Αγδάῃι [ε:: Γλάγαβ τι. Βογολ! πη πη δόροσα ἔμ. οἰξίαπι, αὐ 

, Ὁ 72, πΟὈ15 γἱάδέῃγ, 
ὭΙοΙ οὐ 5 1πηΈπ|8 ΡΓΌΡΕ ϑίηιι8 Αγδθιοὶ ἔϑμςο5 Πέλ, [4π| Ζοςοίογα 

ἀη6ς6 4]οῦ δοςοίοτϊηα. Βοτγίῳ- 
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Ε 

Οτέαηδία ἰη[τ|85, 1η Οσεαηο Αἰἰδηΐ. Πέδ ; μοάϊε Οαηδυῖα, ἃ 
Ῥγδοίρια 1η{{|4, ηπ85 ὃς πῆς ὅς ΟΠπΔ Οηάγῖα νοςδέδ. 

σ. 
ΕΣ Τη[η155 : ΤΠ {745 ἀὁ σανο συογάρ, 

Ἡ 
Εἰρεγὶ Οούπα ρεοπηοηΐξ. πάπα Οὐσδδηὶ ΑΕ ΠΈΙοΙ ἐδυπηῖπιις, 
ΘΧ ῬΙαΡΙΠΠΟγα ΠῚ [δηΐρηζία, 71πὸ Οαύο ἐδ ὅτευγα 1 Ἴομα, ααξ 

ΕΧ ΘΑΙΠΊΔΠΠ: [ξηΐεηξία, Οαὖο ἀρ Ραίΐηιά : ετγαπξ σεγέε αὶ! σαῥο 
φεγάε Ἡείρεῦ! τοῦηι εξ ραΐαηξ, πα ]Ππι5 επίπι 101 ἱπρηΐβ εἰξ 
ΠΠουῚς Ποχι5. 

Ἡείρεγίτι5 ἤπιις Ῥέοϊθηηδεο, “πεῖ 1116 ργὸ Αεἰδηξίοι Μαγὶς Ῥαγίε 4ο- 
ΟΙΡΙξ, ιπη1 Ρ]εγ χει 2115 ΖΕτΠΙοριοῖ, (ει Μεγ ἀλη] Μαγὶβ ρας 
Παρεαίῃγ : [4ΠῈ ΖΈΣῥΤΟῤίσης Οσεέδρης, φαθηαν ποῦ (πέ οἰἸΠ1)} δά 
Ογιεηΐαῖς “ΕΚΠΙορίας ἰδξις ργοϊεηάππε, (εὰ ΖΕ ΒΙορία οἵα ἃ 
Οπήροα ἡ Οαρμὲ Βοηα [δεὶ τευ Πηδηΐ. 

1. 
ΕΣ ἃ ῬίοΟΙεπΊαΟ οἰγοα δὰ ἴοσα {ταΐξῃϊ νἱδεπέιν, Ὁδὶ 
: Ἰατα Με 8ὲ ΜΜαηάΐησα τορίοπες. 
ΕἸῦγα ῥγοῤγῖο ἀϊξξα, ψιδ ἃς ὀχεογίον οτοαλίουϊ γοσαΐαν, γείρες 

Τιγα ἸμεοΥΣοΥτξ, τορῖο ΚΕ σγρῖο νἱοῖπα. ΑΠΈΖΕΙΠΠΊΙς αυἄεπι 
Ογαοῖβ εα Αἰῖςϑ ρογίϊο ια ἰηΐεν ϑγγίαιη ΤΩΔ]ΟΓΕΠῚ ὃς ΖΕ ργ- 
Ῥίμπη 1ηξει]εζζα εἰς ῥγοῤγὴς 1, 1Ργα σεπ(ευαξαν, Ῥέοϊεπησης νερὸ 
ΟΥΓΕΠΆΙΟΔΠῚ γοοδη5 αἴαδδ Ογγοηδοῖς γορίθιις {ΠΡ 6 ἔπεγαΐ, {011 
ΕἸΌγας Ῥαγεΐ ΞΕ ργρίο ργοχίπγδ 1,1ζγα ῥγοῤγῖε ἀἸξ 36 πουλθῃ {τὶ- 
θυξ, χιδ ἃς 1, 1ὑγαᾳ Μάγοι νοολία εἰξ, ΤΟΙ 7]. Εδίοοαις ἀε- 
ἰδγέπτη εἰς δὲ τερηῖ Ούδσις ράγ:. 

Εἰδγα ΤΉΓΕΥοΥ, ΑἸΤΊσαΣ τερῖο ΖΕΤΠΙορίας ργοχίπιθ. Ῥαγς εἶτις πγθάᾶϊ- 
ΓΕΓΓΔΠΘΩ ΘΟΠΊΠΠΠΙ ΠΟΠΊΠΟ δ 4774, ἢος εἰξ 4ρ(6Υ μ79), απ γοομ- 
τὰ, ΘΟΠΊΡ δ Ἰξαν δε ἀείδγέα πιαχίπια ὃς τορίομες “ρκάε:, 
(απο, βογηο, δίς. εχ Ῥιοϊειηθι [επίεπεία εἰ δ2Π0 φοροπίδηΐην 
ΤΩΔΓΙ 186 ΠΠ 35 44ΠῚ ΓΕρίομεβ, πᾶ: τα Ομ αίαξα Τράρῃ, Θοημθτ 
ῥοα, δίς, γοσδηξαν, 4115 ΔΈ Σῥ,ορΊ ΗΡΙῥεν με ϑίταδο ὃς ΔΠῚ Δα ]1- 
ομηΐ. 

Εγοξ, ΖΕ ορῖδ ται (ουἱ ὃζ υτὸς σορΠΟΠΊΉ 5) ἱπέον ἄπο 
ΝΕ ὈγΆοἢΙα σοηοϊαα : 12ΠῚ ΟπορηθΥο. ' 

Μγυγῃιξονα γερο ΖΕ τΠϊορίας ῬΙΟΙ. ζατὴ “προίο ὃς Εδεῖσαγ ΑὈΠΠηϊα 
ῬτοΟν!ηςῖα. 

[4 ἤπντις ; 15 εξ νίἀδέις αὶ Δίαμηάίησά Ὀνθομὶ ἁἰαϊς, ἐ6- 
ΟὟ [πᾶξ οἰπὶ Μειἀϊοπα!! δεροσιο οἰτίο πιίσεξαν. 

ΝΙΠ ραϊπάος : Οὐοϊἀδηζα 5, φαΐ πλδίου εἰς, ͵λπὶ ζαῖγο ὃς Ζερῦγέ 
Οὐςηΐαὶ!ς Χ 4Π149η1 νοσαζι, 

Ναυῦ. { 



ἘΝ Σ ὲ 
Νυθα,, ΓἸδγᾶς σεης Πχίᾳ “Εἰ ορίαπν {Ὁ ΖΕργυρίο, βογυζῃ τορῖο Νηδίᾳ αἄἤιο γοραδίωαγ, ᾿ 

Β. 
εν ΒΑΓ ανῖα οἰΐπη ἀ τα: πγθ5, τα Ἰάτη Ομ ίοα ἀϊςϊ νἱάο.. {1 

5. 
Τλοῆιν ἤμνῖς, [5 481 Ποάϊο δόμοσα (ει Ζοηοσα γοσλέιγ, εχ Ευά. ΜαγΙΊΟΙΙ (δηΐοηξία, οὐ ὃς Ὧος ἈΠΕΠΓΙΠΊΙΙγ - ΔΕ Ιρα δέει ὅς 1ο. Μαβείις σι σαριῦδα ἴθα Οαριύγα δὮ 4]]ῆς ΘΥΠΟΠΥΠΊΔ Ρἷαπο Παθεηέαγ, δ 8115 δ ἐπὶ ἤπν ἢ Οὐ μ ΠῚ ΓΠΑΧΙΠΊ6 ϑερίθηςγ ΟΠ δ] ὦ δόημθσα νοσαίιγ, φιοά νοῖὸ εἰ ῬΓΟΧΙΠΎΠ Ογηῦγα, 1ΠΠπ|᾿4 πορὶς Φαγαάμε ῬιοΙεπηαῖ, ἤος δεαοῤὲν 6Π νἱἀεΐαν. Ε ἰΏν 15 15 (οα} 19 (ο]4 οἰτία νεξογιθι5 ποία ἔπαγε, ΠΙρεγῖου γεγο οΓ[ης Ιδηογδίι5) ἹΝΕΡΕΥ ἸΏ 0.115 ΤΠ νοοδίαγ, ουμπ ψθέθγ πη ΝΡοΥ σαγία ΡΙδπο ΟΟΠίΓΑΡΙΟ ΑὉ Οσοαῇι ἴῃ Οτέμπὴ ἐογαέαν, τξ Πιργὰ τποηϊήπηης, 

Ηξεοη Οὐἤεηηα, δι Τδογργρ ΟΗΥΥΗΣ 5 ΤῊΟΠ5 ΡΙῸρε Ἡδίροιϊ «Ὁ ΟΟΓΠῈ 5 [ὯΠ| δ 7677 1.10.4. ΜΔΥΤΉΟΙο ἃς 815, ααθι15 ΠΌοης ΑΘ ΕΙου, 
ΤΙηρΡῚ5 ΜδυγιέδηϊαΡ, δ ἸΡ Τίηρίέαηι ἀἰόξα, υτὸς Ἰᾶτλ ὙΔΡΘΘΥ. 

Ἀρίφμα Ασα ἰοοα τη Ταύμία τρέον αὶ; ἄερίξία 7ηι γιάέςε υἱιρογῖογε χμαγοηάα {ἴρηε. 

ΓΝ- 
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διησυίαταπι υτδίαπι, Οεητίαηι, ΕἸανίογαπι, ὅζο.ς 
ἰη Ηϊραπῖα, Οαἰϊα, Οεγηραπία, Βτι αηηλοῖρ Τα (τεῆς, ὃς 

 Ἠΐδ νιοϊπῖς φθυίαλπ) γϑριοηΐδιι, απ ᾿π ποίξγα 
᾿ς Ἑπστορα Τάραϊα ἀφο θιηταγ. 

ἐ δὴν τνῦ ΟἾΟΝ 
Γ Βι14 ΒαΠιξαπουϊϊηι τὼ ΗΠ ρδη4 ἼΤατγῦδο. αὐτὸς, Πού ἄυτὶς 
ᾺΑ ΕΧ ΠΊΠΟτιπλ (δηΐεπα; (οεὦ δ ΑΡυΪᾳ Ῥίοϊδηδι ἰοηδὸ 

ἀπῖαί “υμεἰᾳ ΘΑ 2116 σϑέογῖ. 
Αι Βεϊίδηπία τι. Α Ῥίοϊεμησδοο δὰ αἰζασγιαπι Ημηηδογ Ἰλτι ἀπ 

δυπι ποίαζαγ, αδὶ Τγομές ἤπι. σαπ Οὐΐᾳ σοηῆμπχι οἰζ. 
ΖΕ πα: ἤπ. τηΐερ Ψιπάο ςιαπὶ ὃς Νούοαπι; Ηοαε 1», Αρτιρρίπα 

Οοϊοηΐα, ΕΙΡιογιπλ αὐτὸς αὦ ἈΠεπαπΊ; (σευηδη15 πούϊς Οὐοίρ, 
(Θ41115 Οοἰοσηο. 

ΑἸΡίοη η΄. φιδ ὅς ργορεῖο Βιεϊέδηηῖα, Ὁ. Βυζαηηϊα. 
ΑΙΡΙς5, (σεγπηδηῖα ἤπντ5, ποάϊς Εἰῥο. ' 
ΑΠΟΡγορεβ, (4115 ΝΆγθοη. ρορ. υὐ] απ Κ ϑηποῖς οαπὶ δαμάλα, 

ὃς δεἰρῥίγιαλμς Ῥατία. 
ΑΙἹρες, υ. 1πᾶ. {πρεῦ. ᾿ 
Απηαῆα, (σευ πηδηϊ85 ΓΌ5; ὉᾺ] ατῦ]5 (476 1ηὴ Ηαῇῆα Πέι5 ποη π]4-τ 

ἰε σοπρταμέ, ' 
Απιαδῆιι, (σεγπι. βθνι5, Ποάτε Εγ,-. ' 
ΑΥ̓ΡΒΙ πὶ, (0 4115. Βεῖρ. ρορ. [πὶ Ῥ2οαγάϊα Ῥαὺς ἈΌΙ αὐτὸ “4)92216η5. 
Δη48, Ηρ. ἤπντιβ ; [.ηὶ Οσμαάϊαηα. 
ΔΗΡΊΙ ϑιον!, Τ οϊΐο ΑΠρΊ:, (ΘεγπΊδηϊα ρορ. Οἴγοα Ὀποδέατη Βγμη(Σς 

τρΖοθη{εγ ἃ Ῥίοϊεηηδεο Ιοσατγὶ νἀ εηξαγ: (ε ΟΙΏνεγ5 1η ΔΜ60- 
οἰ ϑηγσθΉΠ ἀστο νεγᾶπη εογαμ (εἄθπη Πα οριπαίπτ. ἘΥΙΠ.ς 
Ριορεηίεπι ἔαΠὸ “πσοίοῃ τη Τλασαίι 51εἰνισοηῇ Παηϊα, ὃς ἢο- 
ΓῸΠῚ “4ηρσίος, 41 ΒιιΓΔηηϊλπλ Οσσαραγαηΐ, ΟΥέε 113 ΟρΡΙΠδίαΓ, 

Αφιπίαηϊα, (4111 ραγβ ἱπίεγ Γιρογιπι ἔπι. Ῥυγεηδοος πηοηΐεβ, ὅζ 
ΟὐεΔημΠῚ : δῖ 71 Ομ Ζοϑη, Ο φ(οῖργ16, ὅχο. 

Ασιδ οα άπ», Βυιίαπηϊας ατῦβ, ποάϊε Βαερ, υἱγάσηας ποίηεη ἃς 
ἘΠογΠγ15, 8. ἤπης ἃς οἰἑπὶ ηπρηῖριι5, ἐοτεία. 

Αφυς ϑεχίια, (411 ΝΑγθοη. υτὸς ; Πού! “11χ. 
Αὐαῦ, (σα Πα ἤανπις ; Ποάϊς ὅδ φομθ. 
Ατοάδλίε Νουιοὶ τνϑ5, Δι {29:3 ΒΑναγῖς. 
Ατεϊδέιιπηγ, (ϑ4 1116 ΝΑΡὉ. αγϑ8; Πούϊε “γίος, : ᾿ 
Ατροηζογαίμῃ, (σεγπηδηΐοα αὐ αὐ ἈΠΟΠΠΠῚ ; 1απὶ δέγαδμνσ ἴῃς 
Λε]. Ατίσατ. 



7 ΝΣ ΕΞ . 

Ατίδυππηι, (εγηγαηῖδο αγδ5 ; [1π Ἡῦμγεχύμγσ ΑΡΡίληο. 
Ατίιδρτὶ, Ητρ. Τάγτας. ρορ. ζαια (ΟΠ Ποίας ρᾶγ5 ἐχίγειηα. ΟἿΣ ἀγὸς 
Οοιροίζε] Δ. 

Ατνεγηϊ, Ασαυϊέληϊδο ρορ. Ποάϊε “ημυοΥσΉ6. 
Αἴξυτες, Ηρ. Τάγραο. ρορ. Ηοάϊε Ἀερπα Γθοη ὃς Οὐδεάο, ἡμᾶς ὃς 

“Ππγῖας ε[ϊατηηιτη ἀιοπηΐαν. 
Αἰτυγαπι Γ[ππιοὰ5, [1πΔ Οὐἱθάο. 
Αἰτυτίοα Αὐρυία, Αἰἴγιπι τὸς ; ππης Αἰ δογεα. 

. ΑἰΠεῆς, βαντας μοῦ Ψεπεξίατη ἤτιεης ; ἴχπὶ 446]. 
ΑἰοθατΠ, (4115 Βεῖσ. ρορ. πούϊς “γέοις. 
Ανδητοατη, Ἠενεϊίογαπι. αὐῦϑ; [4πὶ (41 Π|5. “υδηοος, (ΟἐΓΩΊΔη 18 

ΤΊ ρπυρ, 
Αναγθηὶ, (δὰ Αναθ, ϑάγτη. ΕἸΓΟΡ. ῬΟρ. ΟΌΙ 11ηλ ΚΑ [14 πῖσγα οαπὶ 

ΡΙΟΧΙΠΊα Ροίορῖα Ῥατία. 
Αναγίοιπι, Βιζατίρσαμ ἴῃ Ααυϊέφηϊα ττὸβ 5 μοάϊς Βοηγρες Οαἰληλδο 

ὅς 4115. 
᾿Αυριήἕα Ἐπιουίία, Γαιπέληϊα ατρ8; Ἡοάϊο Λουζα. 
Απρυΐα Ττονίτογιπι, (Δ1Π14 Βεῖσ. υτῦ5; Ἡοαῖς Ὑγ16γ:. 
Δυρυίξα Ὑιπάθ!σογτιπὶ ; πὰπο “᾿ρσῥοῦν. 
Αἰριηξοπηδηα, ( 4] Γαισά. υτϑϑ; εἃ οἵα νἹἀοξιν (1185 ροῖεα Αυ- 

συΐζα Τιιςαῆπογαπι ἀϊόϊα εἰϊ ; ποάϊε Ὑγογο.. 
Αὐσιούπησηι, Ἡδάπιογιπι τη (Πα1Π| Πρ, ατὸϑ ; 141 πεῖ: 

ἴῃ Βηγσμηά 4. ᾿ ᾷ 
Απριμξοηξαπη, ΡΙ ξοηστη ἴῃ ΘΑ! Α φυϊέαηϊοα τιτῦ5: Ποάι: Ροΐξέ εν. 
ΑὨΪΙγοῖ,, ΘΆΙΠα Γαρά. ρορ. ἀϊν!ῇ ἴπ Εϑηγομος ἴσα Εδηταιοος, αὐ 

Ἰάτη ΝΟΥ 2 1146 Ῥᾷτ5 ἴῃ 4π4 υτὸβ ΕηγΘΗκΧ 5. ( ΘΠΟΉΙΑΗΟΣ, Ποῦϊδ 

Μίαίμο; ὃς ᾿ἱαμϊίεας, χαὶ Οαίατι ΠὈ]λῥίηεγος, ὨοαΙς δ δομάομί, 

., Μαγίαηο. 
Αὐοῖ!, Αφυϊίληϊας ρορ. δ᾽ ποία ατὸς μορκ. ἷ 
Αὐΐοη,, ΗΙΒεγηΐα ἰη[. ρορ. [απ ὥοπη. Οἰαγθ ὃς Οσαίπραγ οὐτὰ ταῖς 

41 Αὐηξγαῖ! σοηαξίτς ρατίς, ἴῃ 418 Βαγοηΐδ “ερέγιορ Ααΐεγος 

ταπι ποηλϊηΐς γε Ιρίημι Βαθεῖ, αὐ ποῖαξ Οδηγάσηιι, 

ΠΕ" ΗΙραηία, Βαεοσ αὖ ἱρίο ἀϊέξα;, Βανίαρ, γαπὶ Ομφάαί- 
) 7μ101γ. ᾿ ' 

Β τες, Ηἰραπΐα ραγβ, ἱηΐεν Απαπ ἥπνιαπι 8. Μαγε ΤἸθεπισαΠη ἃς 

Βτεΐαιη (αδίζαπαπι ἱητοῦιεόξα : οοτηρίοκα εἰς “ηπάαίηχέαηι ὅς 
) 2 

Ογαηφάαρι Ἰατα ἀϊέζαμα, οαπὶ Εἰ γενιαάμτα Ῥατίθ, 
Βαϊ, ΓὐΠέληϊα υτὉ5, Ταυϊί4 (ο΄μο. 
Βαϊξία, υ. ϑοδηάϊδ. ᾿ 
Βατείποῃ, Ηρ. Ταγγᾶο. υὐτῦϑ; Ἰ.πὶ Βαγοοίοη. Σ 

Βαΐτ!, ΗΠ. Βαείο ρορ. 15πὶ Ογάμαάς ραγ5 ΠΛ ΙγΔ, ΟΣ ΠῚ ΕΧῚα 

συ 4ηπάαἰμπίς ρατίε δὰ Εγοίαπη ἩΓΕ ΠΏ, ἼῊΝ 

Βαίαν!, (5 4111. Βεῖσ. Ρορ. [ὰπὶ Ηοἰανάϊα, ὙγΑ 6ξ ο»]Σ ῥγουϊηοῖς, 

ἃς Θοἰάγία Ῥραῖς5 ΟΠ ΕγΠ5, ἃ Γαράμπο Βαζάνογαπα ( 5] ἀπθμὴ 
εχ δητίαυϊς ἈΠοηΐ οἰτῖ5 οἷπι (1) δὰ Μοίαπη ἢ. ΟἸἰανεγιο, 

Βαϊαγοάογογῃ, Βαίανογαπι τ Ὁ5, 141) ππῖν Ὀμενβέθάο. ἣν 

“"- 



354 ΠΝ ΈΕΈΚ. 
Βεῖρίοα, (4112 ρατ9 (εὖ φια ἃ (Θεγτηδηῖς!5 σεηεῖθι15 ΕΧ Ῥαγίε (ε΄ 

ποδαΐαγ) ἃ Ἀδθεηο δὰ δεαιδηδπη ἤτι. ΤΌ] ]απὶ Ρ:οαγα 6, Οάγ1- 
Ῥαῖσηθ, 1 ογγθῖρ, οὐ ΕἸΦΜΑΥ1Α, Βγαναρεῖα ὃς νἱοϊῃῖδ ὑγογίῃσ 
οἷϊ5 ΗἸίραπο αὶ Γαδ  ]Έ18. ᾿ 

Βεῖσα», Βυιξαπηΐα ρορ- 71π| 80» Υ [6 {{2176., ΡΤ ρῖγο, Ηρ Πρῖγε,. 

(ππιάεηο. Ε 
Βοηδοιις [Δσι15 ἴῃ (4114 ΟἸαΙρ. πούϊε 1,460 4] Οαγά4. ᾿ 

ΒΙΒΙΠ15 ΗΠ. Τάνγας, ορρίάτιπι, οΟἴμπι Πέμπη τδὶ γα αἰ αεαίμά, ἀξ ὦ 
ΡΙΟΧΙΠΊΟ σεγίδ Ιοςο. ι ΐ 

ῬΙζαγῖρες, Απυϊέαηίας Ρορ. πογαπὶ 4111, ὙΊΡΙΓΟΙ δΙ!πη ἀϊτ!, ραγέσπα. 
τεριοηῖβ Ομ θη Ἰλτὰ ἀϊόξαΣ τεπαεύαπξ, ὉΌΙ ττὸ5 Βηγάθαικ 
Δἴ, Οπδὶ ςοσποπηϊηαί!, Γερίοποπη 485 ΒεΥΥΣ Ἰατα ἀἰοϊζαγ, ἴῃ φαᾷος 
ὉΓῸ5 Βοηγσος. ; ι 

Ῥίληι ἔδα ἘΒίδηὶ ΗΠ θογηΐα ρορ. ἴαπι ον». Περί, ΜΜοεΡ, Κι άαγο,. 
Κήησ: ΟΟμΉΐγ. ᾿ 

Βοήετία, δι Βοδοίτία, Βυϊέαπηία τἰπατίαπι : 14 Εάληδμγσδος 
Εγ1εΡ. Ἱ 

ΒοΙϊ, (8115 ΟἸΙρ. ρορ. 7απὶ Κογμαμάοία, νΌ]Ρο ἈΟΉμΑρΊΖ. ᾿ 

Βοίοηίαπα, Βυϊξαπηῖα ργόπη. ἴῃ Οογηυδῖα Ἰάπὶ ἀϊζία, γαρο 126 
1 δηώς: Ἐπα. ἢ 

Βοπηα, (ὐεγπιδηΐοα τὐὸϑ δὉ ἈΠεπαΠΊ, εξατηηιηι ΒΟ". 

Βοποηῖα, (Θ81Π155 ΟἸαἴρ. αὐϑ : 14πῚ Βοίοσηά. 
Βοτειπι ΗΠ θεγηΐα ργοῖη. 74πὰ ὁ:. Ποίοης Ηρα. 
Βοτγιηι, υ. εηςεάα. ' 

Βύσολγα, ἴδῃ Βγαοαγα, Απρυΐζα, ΗΠ. Ταάγγᾶσ. ὈΓθ5 ; ΠοσΙς Βασάν, 

Ῥοτγία ρα! 3. Δ ἀοσεηΠέα. ' ΐ 

Βιαποηίπιη Απίοηϊπο ( Ῥίοϊ. Βγαπηοσθηίΐθῃ, ᾿ἰσεξ αἰίεηο ἰοςο ἃς 

ῬιοΙοοσο ἢΐμηι, Οαπηάεπο γπάϊοε ) Βγιξαηηῖας πγδ8 ; Ποάϊς Κ7707-. 

εεἰξογ, αυοᾷ Βιυϊέαπηῖ εἰϊατηηπι Βαον Ῥγασηον γοσαπΐ, (66 
 Ομῃάεῃο. 
Βιυϊραηΐοα, Βυϊαπηῖδ ΡῸρ. [χη 1, 4 Αοῖγο, ὙΟΥΝ [ΠΡΙΎΥ6, ΧΩ 

Τεβηπονία»α, Οπρρϑευἰάνι6. ' 

Βιϊσαηίες, ΗΙδειπία ρορ. ΗΙ οὐπὶ Οου ἡ ]5 {εημἔ[ς νιἀεηΐατ, 

Οὐ». Τῆααεενογά, Κιϊβοηηγ, ἘΠ γάτα φαγίειη. 
Βυραπέίαμη, ἈΠδρΕι25 αὐ 5 7. ΒΥΕΡΘΉΕΖ. [ 

Βηϊαπηΐα ῥγορεῖθ, ππ: ὃς ΑἸδίοη, ἰη!α]4 ΒυΙδπηϊοάγυπι πα ΧΙ ΠΑ. 
Ἠυ]μ5 ρατβ Μεγιἀϊομα!β τερησπι Δηρ 149 νΟΪ]δῸ Ἑησίαμά, Ῥαῦϑ᾽ 

δορίεηϊοηα 15 τερηατῃ ὁσοξζά,, να]δῸ δοοείαηά, Ἰατὰ σοηί τς 

τυ. 

Ῥιπθειῖ, Ρίοιϊ. Βυίμονῖ, (Φουπιδηΐας ΡΟΡ. 1π ΤΈρίοπα Ουεγ- 7. 
Ἰατὴ ἀϊζτα ὃς ΤΡ ἐρῥαίία ῥατίε. : 

δυνσυπάϊοπος ΡΠ πο ΡΟ]. Ῥηγαριπάίοηεδ, ϑαγηηδεῖδο ἘΘΠΓΟΡ. ΡΟΡὲ 

1Ὸ1 οἴϊπι ΠΕ υδἱ ποάϊα Μάζουΐά, ὦ. Οὐ ΠΟη65. ἫΝ 
Ῥυσι, ἰδ Βαγι, (σεγῃλαηϊος ΡΟρ. Ῥίοϊοπιαο Σιυΐζοναι ῬαΓΒ 1Δῦ 

Ῥαγϑ γόρηχ ΡῬοδο)ῖς, : 
“ 

ΟαΘατοὶ ᾿ 



ἈΦ Χ. 

Αἄυτοῖ, Ααυϊέδηϊας ρορ. Ἰατη Θνογοῖ, ὉδῚ ανθ5 Οἀῤονς, αἱ οἷο- 
ΤΊΖῈΕ οεπίεηΐξ ; 4υοά {1 114 Πῖ, αἰίοηο Ππία ἃ Ρ[ΟΙΪεμηα ο {ἰδτὰ- 

ἘΠΈΠΓ, 

Οα]οῦτγῖρα, ΟΑ] ΔΙ σογατη 1η ΗΠ ραηΐα υτρ5, πο ἰοπρο ΑὉ δο ἴοςο 
{Πὰ ὉΡῚ πὶ Ῥπογέο Ῥουίιρα! τα υτ)5. 

Οπχίαταυριυίία, ΗΠ. Τάτιδο. υγθ5 ; 741 84γ σώ. 
Ολ ρος Ηἰίρ. Τάγγαο. αγθς ; 71πῈ Οαίοῤονγα. 
Ομ]εάοηι, Βυϊζαπηϊα ΡΟΡ. Π| πιεάιξογγαπθος πηοηΐδηδο ϑοοί ΡαΓίος 

ἃ Κοίς» υἱαυ8 δὰ “γρὴ6 τοπι {8 ν!ἀοπέαν, αο, ἸηζεΓ οπέογα Πν»- 
υαΐρ, δι Πηρβοϊοάορ (αἰοάοηϊας ηογήδη ἐεγναέ, τα ἃ Ομηάοηο 
ποίδέιγ : 711 ὥζ (οΐδπὶ ἤάης ΓΟΡΊΟΠΕΠΊ ᾿πΠΟοἱ]5 ““ἐϑαινηο [θυ 
Δ] ῥαΐγι ἀἰς! τοίταέαγ πη δε ϑοοξδπγ ΠοηΠ}ΠῈ “411) 4ρι:ηη) γοσδηΐξ. 

Ολ]οάοηϊα ϑγῖνα, δριὰ (αἸοάοηΐοβ πηοάο πιοπλογαΐοβ : 615 ΠΌΠᾺ 
[4 δχίαπηε νείρια. 

Οαϊοΐα, (σ}1Ππ ρορ. «ἃ ϑεχιδηᾶδ Οἰτία : ἰχπ 1,6 ῥδῇ ἀρ σαμίκ 
ΝΟοΙΠΊΔΠΏΙ5 ΡΑΓ5. 

Οαίονα, ἔδει Οαΐθηα, τ ππασαΐέ Οαιάεηιι5, ΒιΙΔ πη. Ορρ Δ 1 ; 
7απὶ Γῆ αἤτησ ἔογ 4 Ολτηάευο. 

ΟΔΙΙΔΤΟῚ (ει (Αἰ ΐσοοὶ ἨΠρ. Τάτγας. ρορ. σ αἰ ϊοῖα γατα ἀξ: ραγϑ πια- 
ΧΙ2Δ ΟἿ) ϑερίεπΊΓΙ ΟΠ} Ρογ σα ἰΐ ρατίε. 

Ὧρε Η!ρ. Βατέιοῦ πιοης ; Ππούϊς Ο:ύγαϊξάγ. 
Ολπγαοάσημπι Τοιίο, Ρίοϊ. Οαπγπάπδηιπη, Βυιαηηῖδο υγὧ8; ]4ΠῈ 

Μαίάονι (δηγάεθπο. 
Οληΐξ;, Βυειίαπηΐα ρορ. 401 Τταΐαι! ν᾿ ἀθηΐην τη εο ϑοοίς ἐγαζξι χαΐ 

ἃ ΜΜλγΥ4. αἂ Ταγύαι Ργυορι. εκτεπάϊζαγ. 
Οδηΐ, ΒΥ ΠΉϊ26 ΡΟρ. πὶ Κοηιξ. ; 
Οαγίεηῖ, (σεγπλδηϊα ρορ. Ναης Ῥγεοηδουσ ΟΥ̓(ΕΙΙΟ. 
Οὔτηϊ, ΑἸρΙπα σεηβ ρῦορε ϑ1π11ΠῈ ΔατγιδΕ ἘΠ], “αογιπη τηοπέδης 

τεσῖο δάπις (ἰ4γγ1οία ὃς Οαγήμερτα νοσαΐα, πιαυιειπηα ὃς Ψεπε- 
{18 ῬιΟΧΙΠγᾺ Π{4]155 πσοεππῖα, ἴῃ 4ὰο “φητίοία Ὀτθ5, ΕΥ̓ΖΗΪ Ἰατα 
νοσδίι ἃ Εογο Ἅμἰ19 αὐὍ6. Ι 

Οςγημία;, (σ41Π15 Γαράπη. ρορ. [αὶ Οραγέγ απο Βο 4 τερυσησυΐα, 
1η 4ι4 υτὸβ Οράγεέγες Οτίε!ο. 

(αγρείδηι, Ηρ. Ταιγαο. [πὶ γεσημηι Τοίρ  ἀηπη), φαοα ἸΝουμ 

Ομ έτίρ ρατϑβ εἰς ΨηΠ,Ἕαηοναηο ὃ, 118. ὲ ἢ 
(αγραίες, ϑαγγηδίίας ΕΌγοΟΡ. της, Ηοάϊε δοῤηεογσ νοσλίαγ, ἰηξοτ 

Μογανίδιηι ὃς Ἡπηραγίδμη, συαραοῖς, νετο (4αοά Ποη)Ιη15 Δηξι- 
41 γείτσίαπη ἰεγναέ ) ̓πίεγ Ῥοϊοηίαι ὃς Ἡπηράγιαπα ἃς Ἔγδης 
{γ]ναηίαπη, Οτίεϊο τείχεα. ᾿ 

Ολτγοάμπημπη, (σετπιδηῖδ τ, [τι συ αίκοῖσ Ῥοϊοησ. 
Ομίεία, ΗΠ. Βατίοα υτϑς, πούς 14γ:4 Βεσδηο ὃς δ[ς, (πὰ (γ- 

(εἴα Πῖιι5 πιοπ Οαἱρα νἱοϊηϊον απο νἸάεταγ, ν} 
Οαγΐμαρσο μονα, ΗΠ. Ταῖγᾶς. υτϑ5; Νπης ΟἀΠοηα ἰᾳ 64 ἈΪοΥΙΑΓ Ὁ 

ὃς Μοχαδίι. ΜΟΙ͂ΘΕ 
Οδέιηιὶ, οοττρεηίε Οδηγάεπο, οππῈ ἀριι Ριοϊςπλσμη Οαγπὶ γοζεη- 

τος, Βιυιζαηηὶ ,. Ηοάιϊς Οαέρηείε. ὩΣ, Βυιϊαηηία Ρορ. Ηοῦϊς κε Π : 
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ΝΡ, ἱ 
(δέπο δαὶ Ὁιοηΐ, Ῥίοϊ. (αίγειςαηϊ, Βιιέδηηϊας Ρορ. [πὶ Βπμοίς 

2η ρα»Ή 6176, Βεφρυαρῖνο, ὃς ΗλΥΕ ου  ῖγο, ᾿ιεἰληο ὃς σδη.- 
ἄδῃο ; αποΐ ἢ [4 Πέ (πέ1 πτθε5 δογαπλ Πάδμη ἐδοιαη!) ποη γε 
ἢξα ἃ Ῥίοϊεπιαο ἰοσαηΐαγ : Ὁ. (οΥΙΔΠιΙ. ὌΝ 

Οαϊυγατοπίππι), Βυϊξαπηϊαν τατθ8; Οδέξογτοῖν τῃ 7Ογίς [176 Ταϊθοίο 
9 (φῃγάεηο. , ἌΣ ΤΑ ὦς 

Ολυςῇῖ, (Θεγπηαηΐας ΡΟ. ἀἰνη τη γρζμογος, Ἰατὶ Ἐδἕ-ΕΥὐδημά, ὃς 
γη4)ογδς, Ἰάτὰ Βυεηθη ὃς Γημοδηγσ. ΟΥΥΝ 

σαυοῖ, ΗΙδεγηΐα ΡΟΡ. 74π| (ον. Οἰαέευ ας ὃς Ομθθης ΟὈΜΉΣΥ, ΟΟΓᾺ 
ρατέε Αὐβγαῖ! ον. δηί η. δὲ ' 
σε Πδεύῖ, Ητρ. Τάῦγδο. ΡΟΡ. 74 ψεγμίχμε ΟΑ τας ράγς Ν Αἰθη Εἰ 

ὃς Αὐγαρσοηΐδ σΟΠΕΙΡΊΙΔ. ῖ 
σεῖο, ΗΠ. Τάγγασ. ρορ. Ζαογιη Θχῖσιια Ῥαῦ5 ἴῃ ΒΔ ΕΟ ΠΊΑΧΙΠΊΔ 

ἴῃ Επβέληϊα σουργεποηία εἱξ : [απὶ Ρογέμσαί τα ρᾳγ 9 ΔΙΡΑΥΌΙ2Ο 
Ρίορίηχαα : Επεῖα ὅζ 411 Οεἰας!, σοσποπηης ΝΕ712 ἴῃ Ηϊρδηΐα ὦ 
Ταιγασοηθηῇ αὐ ῥγονηορέ. ΟοἰἐἸομι νοοΔ( 1. 

Οεἰείσαπι ργοηλ. Ὁ. ΝΕΓΙΙΠΊ. 
ΓΟ εμηπιεπιις ποης, ῬΠηΐο Θεμοημα ; Ἡοάϊς ΜΜομέδίρηος 6 Οϑυρη- 

ηο:. ἃς 4 Αμυεγηο. ᾿ 
(επαῦηπι ΡέοΙ. σαίνει (σεπαδυξι, (Δ 185. ἀτΡ5, φαδυίάληι Οὐίθ- 

4::ς, [εᾷ ΨΊροπειῖο. ὃς 4ΠΠ|5 Οἦδῃ ορριάππη, φαῖρα5 ποπηεη 1Ὁ- 
{πηι ἔανεΐ, ὃς Πέι5 Δ{15 σοησταμ, ' 

Οοποπηδηπὶ, ὁ. ΑἸΝτοΙ. Ἐπεῦα ὃς Οεποιηδηηιϊ 1 (Θ 4114. ΟἸαίριπα ὦ 
ΨεποῖΙς νΊοῖη1, ἘΝῚ ατὸβ Μαηέαα, γν 

ΟΠαΐέσ, δι Ὁ αέεῖ, (Θεγπιδηΐα ρορ. ππης ἘΪ4Π74, νυρο ΗΠ η, 
Οὐΐεϊο ὃς ρῥἰεγιίσχαυς 4}1|5, ἀδ1 Οφεξομοίρροσθη δἄπμας {πρεγεθς, 
(Ολίζογιπι πογηΐη!5 γε στ) ἔεγναηβ, Ῥίοϊεπηδπι5 44 8πῚ σατο 
{παγὸ9. οἶτοα Ηαἤηαηι, ΟἸλξΐα5 Πα πλαρὶα ΟΥΙΘΠΐΑ]1, οἴγοα Ὕηττος 
7771 1.47}) 70 ἀϊόζαπγ, ἰοσατο νειν; ἰδἀ ΟἸ πνεῖ ς5 Οδέίοϑ ἵδη. 
Ἠστατα ἡσδηγ ἩΠυγηρίαπη (εμπμε σεηίεί, δὲ Οαΐπαγος ἐογηπα,ς 
Ῥαγίθπι ΠηΠ6, ΗΝ Ι 

ποτοίοι, Οογμπδηΐα ΡῸΡ. Οἴγοᾳ μη 4 βοτὰ (δ 65. Πππξ, εχ 
Οτίε!ἢ ἐεηϊθηξια. 

Οογοπες, ϑαγηταΐία Ἑπγορ. Ππιντ5 : απ ΝΙΘΉΔΘΩΣ 
ΟἸμγογῖοα Οδειίοηπείαῃς, οἰτπι (σευ τ, 7411 γεγο τόση ΔΉ: 4 ραγβο 

ἴα πα ζηνείαηαε, Ὀτέηιάγς, δ οβντοῖ,, Ηοί 6γὴ, δῖς. ἣ 
ΟἸπιδεῖ, σοηβ ἴῃ ΟΒορπείο 40 Ἰρῆ5 Οἰπηῦγιοα νοολία 9 μοῦϊε 7 γὲ- 

ἰφμάϊ. ἣ 

ΑἸοία, δι (Ποία Βεϊέληηῖας ἤπινιυ8: 14πη ΟἸΗ14 Ἰῃ δέοεϊα. 

Οἴσοῖς ; Ηἰρ. Τάγγασ. αὐῦθ: ππης Οογμηηα ἀεὶ Οομας ΟΔ[ 1118 ορα. 
ἡδηπι ΟἸαΠο ὃς ΕἸοτίαηο, φυϊδαίάηῃι ἕαπηςη Οἡνάκα 46 Οαγο.. 

Γοάαποηίΐα ᾿η{|1 Μεῖαρ, πγαχίπια Ἔχ 1Π{{}{|15 1Π ΠΊΑΓῚ Βα σΟ. πᾶς, 

αἦ γερησπηὶ Ὀδηϊσπηι 14π| ἤρεξ θη θι15 ; 1ρία 14πὶ Θφί 4,4 νο-ὶ 
εἴας, Α Ουάαρῖς νεγο Πα}11|5 ἱποο 5 (ἀπ ὃ ΤοπξοΠ ΠῚ ρσεπεγαι 
(πογθ } ποη πιοΐο σα φημ»η ΒΑ ΕΟ ΠγΑγῖ5. ΘΙΠῸΠῚ Ποπηηδηΐαῦ,, 
γψειατα ὃκ ΠΟΘΙ τη 1) 4ηογ191 Ὠοπηεη ογίαπι ν!ἀδέιν. δ, 

Θοηίοίζαηϊ Ηρ. Τάγταο. ρορ. χὴν τερηὶ Καίομεϊᾷ ὃς ΜΜμγολάὶ βαῖϑος 

᾿ ζο- 

» 



. ΠΝ ΨΚ: 
Οογάμϑα, ΗΠΠρΔη δ Βαεῖςα ατϑς, Πούϊε Οογάουσ: 
Οογιπιιηη, ΒΥΙταΠη25 Ορρ Δ ππὶ : [λπὶ ΟἿ θησοογ (δα ΟἿγσο"εΥ ἴῃ 

Ομ οοε(ἐουῖγο. 
Οογϊέμηι, Βυγιέδπηϊα ρορ. σαιάθπο Ζἡμοοίηοἦγο, 1 οἰ ο[! οΥ [} γα, 

Ἀμείαημά, ἸΝογεβαηρ ον ρῖγο, ἸΝοεεζησ ραν Π)γῖγθ, εν δγ έν τ 
αιποά ἢ τὰ Πέ (πὲ υτὸς δογιη 7. Ζηαΐμνηι ἐχ ραγίε βἄδθηγ ἕβοιε ) (α- 
{γα ἢ Δ] ἀρ Ῥίοϊθηηαιιπ (9. [.{ηοοἱγ ὃς Ιοςα νἱοίηα 1115 
ἀεθ!έα οσοιραπέ, 411 ἱπ τα ΘΠ ΕΓΔ Πίμς ἔγογοί φγιἱῖ, Οαΐγ- 
ΘΙ] ΔΠΟΓΊΠῚ ὉΓ0 15, φὔθης {15 σορηϊξι5 Ἰηα ΙΓ. 

ΟΟΓΠΑΥΊΪ, {ξιι Οογπα 11, Βεϊξα πη ρορ. 741 γζαγιντοὶ, Ποῖγο, Τῆγ- 
σοΙἐογ [[5ϊγο, δια [0γ αἰ[ηρεγθ, δ ῤυοβ(!ῖγο, ὃς ΟΡεβεῖγθ, Οδυλάεπο. 
ΟΟΥγηαῦγοϑ Θἴ]ΔΠ 4|105 1Π {Π]|Ππ|ὰ ϑοοίία 11πὶ ἀϊέξα Παρεῖ Ρίοϊε- 
τδ 15, Ῥτορα Οαεη16 76. : 

Οοέξία ΑΙΡεβ, εας ψιιας δαραμαϊ 491 Ἰατὶ ἀϊέζαγη ἃ 1 ογωδαγάϊ 4 ἀϊνῖ- 
τημηΐ. 

Ογεοηεβ, Βγιδηηϊδς ρορ. ἴῃ ϑοοία 14ΠῚ νοσαία, Ποάτς δέγαερηα- 
ΘΡΥΤΕ. 

ΟἸορϊαπι πλαῦθ, Οὐεδηϊ8 δερίε ΓΙ ΟΠ 4115, 0] 15 Ρ4Γ5. ΟἰἸπη Παρ θα- 
ἴὰ ΜαγΕ ϑαγηηδίοπ], αποα 741 51Π}15 ΒΑ τ 5 ὅς Οὐ. Ζ.66 νο- 
σαΐαῦ. τά 

Οαοηεβ, (σεγιηδηΐδ ρορ. ὈδῚ [1π| Ραἰαείγαεη {μου ]ογ. 

ΑἸΩ Δί, ο. [π4. {πρεῦ. 
[ΑΠηΠΙ:, Βεαπηΐδ ρορ. ἃ Ῥέοϊεπδοο ἰοσαγὶ νι θέαν Ὁ] Πού ς 

Ομ ράηι, Οἰμγά- ἐαίο, 1, ϑηηοχ, ϑεγτυοίησ, ὃς ΜΜεμεθερ. 
ῬαπαΡιι5, ἤτι. (Του Δ η155 ΟἹΠῚ ἐγ ηπ5 ΑἸ γα 15, νυ]ρὸ Δηοῖ. 
ὈλλτηΙ, Η!ϑεγηΐα ΡΟρ. 14Π1 (8). Γγλομηο ὃς “γηλ40;. 
Πλάγνειηιπ], ἔξει Ποζογεγῆϊα,, Βυϊίαπηΐα ατθ8 ; [απ Οἀμθγ  ηγ}. 

ΟλπΊαοηΟ, 
Ῥεπηεία;, Βυϊέαηηΐδ ρορ. ἴῃ 74 1114 Αὐ ΓΔ" απ ἀϊώξα, Βογηὗγοίιρ. 
-{ρῖγο, Οαγηιανε ρθη [1765 ὃς Οαγ ἐσ 4η Πογ6 Ολτηθάεηο. 

Ῥέεναπα, ἔξει Πέγα, Ῥίο!. Πειτηδης, (σου πν]ογιη1 1 ΒεΙΓΑΠΏ1Α ὉΓΌ 8, 
ἃ Ὀονὰ ἔχ. νι]σο 044, ἢς αἰίζα : Ποάϊε γε ἐοροίεον, (ατράδηο. 

Πόνδηα, Τ 2 ΖΑΙΟγΙΠῚ ἴῃ Βυϊδηηῖα ατθβ, Ἰ.πὰ “δογάρηθ, αλπι Ὁ 
αἰΐετο ἰδίεγε θυ, εξ Πδο ἔπι. ἃὉ αἰίειο 26,4 αἰαῖ : ΔὉ δος 
Πογἤδη τϑοδηβ, αὐ 1Π0 ἀητιααμπ ἀεάἀιζζαπι νἱἀεέαγ, πιῇ Πόηηα 
ἀρ ΡίοΙΪ. Ιεσεγε Πθοαΐ. ἡ 

ἐροῦαηρ Βυϊξδηηία Ρορ. ποάϊς σιροο λον [Πῖγε ὃς ΟἈ βου 4Πγ6 Ολῃης 
ἔπο. 

Ὅγαιιϑ (ει Ὀγανιιβ, Ῥαπηοηϊας ἤπινῖπ5: νυΐσο Ὠγάῦε. 
ὈαπΊηοηι!, δα Παπηπουῖ!, Βυιτδηηΐδ ρου. μοάϊς Οογγῆραί ὃς ες 

ΦΟΉ [9 1γ6. ν 
Ῥασπὰς, ΗΠ ραηΐα ἤπιντι5 τέοῦ Γαι Πέληϊατη ὅς ΟἸ]δοῖος μΠοάί8 Ή9Υ 2. 
ΤῬυατγοσοίζογιπη, ἈειΠΟΓΆ ΠῚ 1 (σ4}ΠΠ14 ΒΕ. ἀγὸς, Πούό16 6122. 
Ῥυγοίτίσος, Βυιξαπηΐϊας ρορ. }αὰ Δ (δε ῖγο. ᾿ 

Αἰ" ἘΡΙλη 2: 

357 



ΣΝ, 
Ἐ. ͵ 

π᾿ Βίδηα, ἨΠΡεγηΐα αὐτὸς: Βοήϊς Πηδίΐη. Ὁ 
ν, Ἐδογδοιπι, Βυϊἑαπηΐας ατὸϑ5 : Βοάϊο 7ογζ, 

ἘΡυάσ, τηπαα ἱπέεν ΗΙδεγηίατη ὅς ϑοούίδηι απ ἀϊέξα, νυΐρο 141 
Ῥ ογη 1Π65, φαλταπι ῥγαοιραδς ἱπηΐ Ζ θη, δάγα, Μμία, 
14, “γγθη. 

Ἐδιυτοπος, Ὁ. ΔΌΠΓΟΙΙ. 
Ἑπηοπα, δα Ζέπιοπα, Ῥαηηοηΐδα ατδς, ΓΠ τα νἹοῖπα : [πὶ 1, ογῦαοῦ 

διπηίθιο, Ισσ Γ 2210: ὈΐγδαῈς ἴῃ Οαγηϊοία εἴς. 
ἙἘπιροτῖα;, ΗΤΙρ. Ταῦΐδο. αὐ: ΘΕατηπαπη ΕἼΡΡΗΥ1ά5 Δαΐ ἘγΆβΗ τας 

ἴῃ Οδίαἰοηία, ργορε βοίας, 485 οἷτπι αὶ ῥοάα. ; 
Ἐρ:ἄπ, Βιιξαπηΐα ρορ. μοάϊο Οφηεῖγο ὃς 1 οΥη6 ἴῃ θεοί. 
Ἐριάταπι ργοτηοηΐ. απ ναΐρο Ὑ76 ΜΙ φΓ Οἀμεῖγε. 
Ἐχάϊηι, Ηιδεγηΐδ Ρορ. [ἀπ Φοπορ αἴ, 

Ἐ, 
ΤΠ, ϑαγσησξα ἘΌΓΟΡ. ΡΟρ. πος 1π Ῥ͵Ή[Π4 Ἰατὰ ἀϊέξα Ἰοσδέ 
Ῥιοϊθπησοιιβ : ποπῆθπ δογοση τη Εἰμίαη 14 Ἰατ Ἰηζε σΓ ΠῚ Πηᾶ- 

πεῖ, αυο ἃ Ργη 4 μοάϊε ἀϊόζα πλιργαῆς νι ἀεηΐαγ, πτΐ ΔΠΊδηο ἰο- 

(Ὁ «Ὁ «πίι4815 ἰτα πα ΠΈΠΓ, 
ἘΠΑνΙοδῖρα, Ηρ. Τάῖγᾶς. αὐτὸς : [απ Β2αο ΟἸΏνετΙο. 
ἘΠανίπτ Βειραηίαπι, ΗΙΐρ. Τάγγας. υτὸϑ : Ηρα Οογμηϑα ΕἸογηΟ 

ὃς σοιηεοῖο. 
ἘΠΠῚ, (Θεγπιδηΐα᾽ ΡΟρ. αὰ Οσοδηΐ ογαῖη, εεϊαβηηιιπι ΕΥ̓ΖΦΙΊΘΉ, ὃς τε- 

σῖο εογιπι ΓΡε{}- ΕΥζοΠ ηάρ, ὃς Ογορίης : Αἴ Ορ[- Εγίεῇαπάξ 
ἦαπι ἀἰέξᾳ Οδιοπογιπγ οἰΠπὶ {ππΐ. ᾿ 

σ. 
Αὐτγείᾳ ϑγῖνα, Βομδηγίορς ϑυ1νᾶ ραγβ ΟςοϊΔεηξα!ς Εγλεἐρές 
Τργραί ἄρ, [ι2ῖο. 

(τες, 1τηΐ [.ηγ ΟΖ άἼχ, ὁ. Τηά. πρεγ. " 
(41Π|4 ργορτῖς, τερῖο χπο Εγάρῖοο γάτα ἀἰοϊξαν, τ. Τη. ππρεῦ. ἈΠεπο 

ἤμ. ΑἸριδις, ὅς Ῥυγοηροὶβ πποπέιθιι5, ἃς Οὐξαπο ΟἰΠῚΊ εγπηπαΐα 
εἴτ, ἴῃ φυδίπον ραγίεβ ἀινι(α, Βοίσίοαγι, 4 4μέφητοάηι, Γηρ ἄμ: 
2 ΘΉ ΓΘ, ΝΑῚ δογογ οι, ἀς χαϊδι8 ἔπο ἰοςο. 

(1114 ΟἸΙρίπα, Πέ41155 Ῥαγβ δὰ πΐγαγησις Ῥδὴϊ τιρδηι, ἃ (4115 ΟΠΠΠῚ 
Βαδιξαία : μοάϊε 1 ογηδαγάζα ἃ 1.οπροὔαγ 4» (ἀευπιληῖδ 4] μοί ᾷ 
64} ὉσΟΠΡΑΓΙΠΐ. 

(δηραηῖ, Ηἰθεγηΐας ρορ. [4Ππ| 77. ΚΚΟΥΥ) ὃς 1 ἐρλοΥἹοῖ,, 
(Ξαγταπλη8, ἈΖυϊίδηῖος ΠανΙ8 : ΠΟοάΤ8 Ομ ΑΥ07,76. : 
(σεγηγδηΐα, ποάϊς (81115 “]ογηαίρη, ο. Τη, {πρεγ : οἱπΊ Οὐέδηο, 

ὃς ἤπνες, ΒΠοπο, Ῥάπυθῖο, ὃς Πα] τευ πααΐτ : 181 ΕἹ 
ΔνΌΪ5 φαπάλπι ρατέοβ, ἃ χαϊδιις εἰς ΟἸπΊρτῖσα ΟΠεγίοπεῇ!5, 11 
Ῥοάμΐα ρανδ: αἰΐγα Παπυδίαπι γεγο δὰ ΑΙρεβ μοάϊβ ἐχτεπαϊτιν, 
ὅς Ιοηρα υ]έτα ἈΠεπππι, αὶ φασηαθαπι (σευ πηληΐδηγ ΜΑΡΠΑΠῚ ἃ 
(Δ1Π4 ἀϊτιπογθέ., οἱϊπι ἑδηδη, τὶ ὃς Ποάϊ6, (αεγπηδηῖοδα σθηΐεϑ 

ταλρπάτη (ΘΠ Βεϊρίοα ρατίοπι τοππεγαηΐ, ας ΕΧ Ριοἰέπλαο [{- 

φιρξ. ἐπος ἘκΝ ἀρ ὺν ὙΜῊΝ ΡῈ" -ΟἿΗΘΠΙΝ 



7 ΝᾺ. 
(εΠοιδοιπΊ, (α]Π15 ΒεΙ͂σ. ορρίυηι: πούίς Βωἠοῖση ῥἱαγίπιο- 

ΓᾺΠῚ π6!ςοῖο. δὶ 
(γαῖα ΑΙρεβ : 741 ομέδ αἱ 8. ΒΟΥΉΑΥ 0 γημοΥε. : 
Ουΐφ;, ϑοληάίο σεηβ. Ογίποηϊδιι5 (πὸ νιἀοίαγ) σορηλία, Πούῖς 

Οοεβία, νυΐσο σοάείάπε, Τὰ ϑμθοῖ τοσηο. ᾽ 
(Ογίβοπος Ῥιοϊειηίρο, (ξΐοπδς Ρ] πο : Πϊς θοβ, ΠΕ ὃς Βαυγραπάϊο- 

π68, ΜΙΠΑΠΟγ 1, (ΘεγΠΔηϊοδδ σοηξί8, ρατίεπη ἴδοι. ῬίΟΙ ΠΡ 115 
αἱέγα ΜΙ ΚΌΪΔῚ ἴῃ ϑαγηλαζία υὐγαπηατια σεηΐεπη Ἰοσδέ : ργΟ ΔΌΠς 
εἴς τστέυν ΨΙπά τ ο5 τοσϊοηδα δῷ πἴγασιις Μηδ τῖρα ἰδία ἔδημ- 
118, ὃς Ογίποπαπι (εάθπι πηΠδ γκία Ψ Κα. οἰ 4, 1η Ρογηδ- 
γί ὴα ἤατα ἀϊέζα ὃς Ρυγηῇηα ρατίθ. Ουίμοηεβ ῃϊ ὅς ΨΊΠΩΠΙ, εκ 
ΟἸἰπν ει ἰξηΐεπέια, 4825 ὃς ποῦ ]5 ρίχοες, Οοεῤὲ ὃς ἵΚγαμάαί! ροίζοα 
ἰόν: πτηξ, απ] ταί ταην ὃς ΗΠ ραπίδηλ ΠῚ Αἰ φυπηάο {π]εσεγιηΐ, 
ἘΠῚ ἃς Βυγριιηήίοηεβ (Δ Πα. ρατίεῃγ, Βηγσηημάϊαηι Δ ἸΡ[15 γοῦ- 
1,Ὠ]. 

Η. 
ΕἸΠΕ (ει ΕΔ, ΟλΠΠ1 Γιαάρ. ρορ. πούς Βιυγσιριάξᾳ ἴ)-: 

Ολΐα5, να σο βομγσοσηθ. 
Ἠείνεει. (σα1Π|3 ρορ. μούάϊε 8. βηροἐ  οΥ] 44}. 
ἩεΓογυ11 δ. ]ν2, Ὁ. [π4. {ἀρεγ. 
Ἠ!θενηΐΣ ᾿ξ}, Ποάϊε Γοἰαηά, πᾶ ἴῃ φυσέπόν ργονιηοίαβ 1.πὴ ἀϊ- 

νι τὰν, ὃ φαῖθιῖς δορίςηξοη 115 Ο ἐοΥ ἀϊοῖξαν, ΟΥΘηἕΔ4115.1,61}-: 
[ἐον, Μευιἀϊοῃ5}15 ἐνἹημηἐον, Οὐοϊ ἀδηξα}}5 Οοηάη ῥὲ. 

Ἠ!ὲρα] 15, ΗΙρ. Βατοκ αὐ, [τα δουίϊα. 
Ἠιροηΐᾳ, Ὁ, Ιηἀ. ππρεγ. ἴῃ ἔγεβ Ῥγονίηςσῖαβ ἃ Βογηδηι5 ἀἰϊντα εἰ, 
Ταγγοομοη 2, Βαείσαηι, ὃς 1 Πεαηίαηις ἀδ αιθὰ5 Ὁ. {π|510- 
(Ἰ8. 

" 
Αἄεγα, Εἰδυγηΐδ αρΌς, Ποάϊε ζαγά. 
7αγρεβ Μείδηκίζας [απ Η μη ΦΥἹ ῬΑΓ5 ΠΊΔΡΠΑ. 

Ιῦθεγις, Πρ. Τάαγγδο. Πανίι5, ποάϊς Εὖγο. 
Ιςτθηΐ Ταοῖίο, Ῥέο!. ϑπηθηϊ, Βυ τ δηπῖα ΡΟΡ. [πὶ ΝΟΥ οΪΚ, δος 

Οαριῤγ] ἀσο[οῖνο, ὃς Ἡμη εν ἀο» []ῖγο, Ολτηάθπο. 
Ἰοοίπγ ργοιιοηΐ. ( 4111: Βείρισα, οαπῇ ρουἕα σΟρηΟΠΊΙηΙ, ΡΙΌΡΕ 

αγθεπΊ (αἰ ποάϊε ἀϊέξαῃ,. 
Ϊείηο, ὦ. ἨΙθεγηΙΔ. ὃ 
Περρείεβ, ΗἸ». Τάντασ. ρορ. 73π| τορηὶ “γγάσοηα Ῥατβ Οςοϊἀοηΐα- 

. ἢ Ναναῦγδο σΟΠΠΠί8. 
ΤΠ εις, Ηρ. Βαεῖος ατθς; Ογάηάα ἤληι ἀϊέζα Ρ ουίιε (εἀ Μο- 
τς γα 5 ὃς ίαιι ἴῃ πτοηΐς Εἰυγδ Ἰατὰ γοσαΐο ποη ἰοηδε ἃ (στᾶηᾶ- 

ἄλ., ὁαπὶ Πίφιῃ Π1ΠῸ σεηίεηΐ, ; 
ΠΠΙδενῖς, (Δ! Ναγθοη. υὐτὸ5 {ιν Ῥυγθησο, παπο 8 φημ] ὃς ῬοΐΔο, 

{εἰ 1}4 Μετγοδίουι, σαοά ὃς ποῦ ]5 μ]οεῖ. 
Τηΐαδτες, (σ11Π5 ΟἹ ρίπας ρορ. [αὶ Μη ίαης[!.. 
Ἱπίπερῖ, (Θερηγαηΐο ρορ. απ Ραἰαείμαιης ρας ἴῃ ηαα Ηεγάοί εγ- 

“54, σαπὶ ΕγηΓΟΉ1.8 Τατίας, 
Τίζ8, Βυϊίαπηΐς υτῦϑ; Ποθίς ΕσοΘ οΥ. ᾿ 
ΠΣ τ΄ - ἐπ ξεν. ἃ {γία, 
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36ο 

. Τ οπάιηΐθπη, Βειΐαπηϊα αὐ, Πού] 1. ογάο0᾽1, 

Υ ΝΠ. 
Τῇνία, υἱθίπαδ Τέλ!α Ιαΐς τρία τορῖο ΠΙγτίάοιτ γεγίι5 δάμτις πος 

πΊεη ἱπέεσγηπη (εγνΔη8. ἮΝ 

Τία!ςα, ΗΠ». Βατίος υτῦ5, ἐο ἕεγε ἴοσο Πία ὉΒ1 [απ “4 οαία «οἰ γσ, 

Οἴδοσοπιο ἑείζα. 
Τγεγηῖς, Ηἰδεγπίας ατὸϑ, αυδπὶ Οαπηάδημς Ὀάηζογαι εξ {δέιμέ, 

ορρίδιπι ὃ ΝΟῦο ργομη. πο Ιοηρο ἀπἴδῃ5, (εὰ Ιοηρε 4111π| ἵνεγ- 

πα ίππ Πέμπι {Ἰθυ1Ὲ ῬέοΟΙΪ 16 118, ΕΔΠῚ ΘὨΙΠῚ 1Π ΠΕ Ι ΓΟ  ΓΔΠε]5 ἰο- 

σαΐ, ἴετα πθὶ Οα[δἰς ποάϊς Πέα εἰ. 
ΤυΠοπΊαριιβ, (Δ]Π|α Παρὰ, ατϑε ; “ησίεγς ΨΙΔΏονδηο. 
Ἴαγα, (ἉΠΠ5 τποῃς, Πιχία ΗΕ νοῖαπΊ ὅς ΘΑ ἀἸαηι [απὶ ἀἰξατη, 

404π| αι θαΐάαπι ἴῃ Ιοοῖς Ὑηγ4ὲ ὃς ἜμΥ ΘΗ ἃ ϑαθλυ 15 δὐθπον 
σατὶ Ῥοΐάιι5 ὃς 411 Πάεπι (δοϊπηΐ. 

ΙΝ 
ρος χὰ Οεγαιδηῖδ αὐδς ; [αι [.2ΖΕη1Ὁ2 δὰ οἴτπιπι Οὐδ- 

τὰς Μετοαλίουι, ὙΥΊΠοΙο "Κοίῥοοῖ,, οα]5 Πές παρ ζοη- 
στα, ᾿ ' ΣΩ͂Ν ᾿ 

Τ αἰείληϊ, Ῥέοί. [ δοΐδηὶ, Ηρ. Τδγγασ. ΡΟΡ. 11πὶ σε αίορῖα Ῥαγ5. 
Γ 2γ1π|5 ἰαουις, τη (4114 ΟἸ]Ρ. μού 1 ασὸ α Οοηιο, ἃ (οπηο πτθ6. 
ΙΓ ἜπΊονοῖ, Ααυίδηϊας Ρορ. πούϊε ζ1.27)10771ς. ᾿ 
Γευοῖ, (4111 Βεῖρ. Ρορ. {πὶ ραῦβ 1.οἐβραγίησῖρ (νυ]ρο 1. ογγ6121) 

1η συ υτὸ 8 ὙΝΠΓᾺΉ72. ᾿ ἌΩΣΣ 
ΓΘΧΉΡΙ, (αἰ τα ρορ. 14π| ΙΝΟΥΗΙΉλΐα Ραῦ5, ΟΌΙ ὈΡΡΙΔΈΠ1 ΓΖ Πδτικ, 

Μαγίδηο. 
ΤἸθιγηΐα, Ὁ, [ΠΣ {ρεγ. ι 
1 Ἰρογῖ5, Παντιβ Ἰηΐεν (ΟΑ]ΠΠαπὶ Γυρᾷ. ὃς Ααυϊίδηϊαηγ Ππεη5 να ΐσο 

7ατὶ ,01Υ6. 
{ἰπάππν Οογιέαπογθπα ἴη Βυϊέληηΐα αὐ 5, Πού 1, “μοοίηθ (5 Βε- 
ὧκ 1 τη ἀροο  έγα αὐθ5 αἸοϊξαγ) Οαπηάεηο ὃς 8{Π|5. 

ΓΤΏροπες, (4111 Βεῖσ. ρσρ. δι 14ΠῈ υγὉ5 1 4ΉΡΥ6:. 

Τοπροδαγαϊ, ϑπενοσιΠῚ ραγβ, (σεγπηδηϊδ Ρορ. 1η ΤΡ ρῥαίϊα ρβάγθ 
45 ΗΑΠ) 4» [ρεζζαϊ ἃ Ῥι(οϊεπγδο ἰσσαγὶ νἀεπίαν. ἢ 

Τυσάσπηητη, Οαἰ Πα Γαράπηεηῇβ, Δ τρί ἢς νοσαΐαο, υὐϑϑ : Πο- 
ἀϊε 1.10}15. : 

Τυράππεηῆς, ΟΑ} 1155 Ῥαῦθ ἱπέεγ δεσιδησῃι ὃς Γ᾿ρεγῖπι ἤσνίος, ἃ 
Γασύπηο δὰ ΟὐδαΠαΠΊ. » 

Ταράπημπηι Βαΐανογιηι Ιῃ (4114 Βεῖρ. υτθ8; Βοάϊα 1 εγάρη, ΟΥ- 
ἴε το ὅκ 4115. Ι 

- Ερὶ, Βυϊξαππίας ΡΟΡ. απ δμερογίαμά ἴῃ δ οΥα. 
Γπρρίᾳ, (εν πηδηῖα αὐτὸ : δὰ ἢ νἱἀεῖαν φιδο ποάϊα 1 ογρίοὶς ἀϊοῖ- 

᾿ς ἔπγ, ἴαπι ἤτ Πυδηγ ΠΟΠΎηΕ σΟΏΡΤΠΘηζΕ. ; , 
ἔ πρίυνάϊπηι, (σεγπιαηίας αγθ8 : 7. Μεγ {12} ΜΙίηϊδς τὸς ῬΊΓΚΠΕΙ- 

τηεῖο. ᾿ 
ἐυμτταρία, ΗΠ ραηΐας ρατβ. πίπο Οὐραπο του πη, ἱπάς πὰ ὃς θα 

το Πυν 5, ἃς Ππθα ἃ ϑαϊπηδηΐίοα δα Οαἰτυΐοποηι ἀιπέϊα : οοπῖ- 

᾿ ρἰούξίξαν Ρογεμσ αι ΐ ται πηαχίπηλιῃ ὃς Δ σαν δία, ἴοι ἴον 
.- 3 

' 
λ 



ΤΟΝ, 
ἕδη, οαπι. οχίριια ΟΔΙ 5 ρατίε. Ἐδόθη Ρογέησ αἰ Ἰοτήθῃ 
ἃ Ρογέπ Οαἱς, νυῖσο Ῥπόγέο, Οτοῇι5 ὃς 8111 ἀεάιποιηξ, 

Γυτεέῖα Οπαίανι, Ρίοϊοπιαο [ποοΐεςοϊα, Ῥαγιπογαηγ τη (ΘΔ ΠΠ1Δ αὐ Σ 
μοᾶιϊς Ραγ. 

Μ 
Αρπὰβ ροτγέις ἴῃ Βυϊέδηηῖα Ποάϊα δοηε αγηρίοη εἰς Οτίεϊο ς 

, [οἀ Οπηηόεπῃ5 741 1πέεγοι ἀ{Π Οριπαῖιν ὅς Ρογενπομεῦ εἰ 
(ποοο ἴδ τη ἰοςο γἱοῖηο ὅς δ ᾿ρίο ποπιθη δοςερηίε, υξ ὃς Ῥογξο 
{ὃν τη[] 41. Ἶ 

Μαΐδοα, ΗἸρ. Βαξίοδ πγθ8: Ποάϊε Μαΐασα. 
Μδηδριία, (ει Μεπαρία, Η!θεγηΐα υγθ8 ; ποάϊς ΡΟ ογά, τι ὅς 

ΜδΉΔΡΙΙ ρορ. Οὐ». Ῥἤε [ο[οΥ , (αυνάθηο. 
Μαηΐια, (οποπηδηΠο ΠῚ τη (Θ41Ππ4 ΟἸΔ]ρῖηα τς Θ]ΔπΊημ πη Μ45:- 

ἐοπ. 

Μαυϊοηῖβ, (σεγπηδηϊα αὐτὸς: ποάϊς Γηηοϑμγσ Αρρίδπο, ἐερῸ 1.4- 
τρθηδηγσ ροΐα5 εχ Πία εξ δι ριιγοῦ, 

Μαγίοη!β αἰζογα, (σεγπηαηΐα αὐτὸ ; Πού 1 ποοὶς Μογοδίοιι. 
ΜΑΠΊ]Πα, 1.πὶ ΜΜαγ(ς61||6.. ὁ. Τηά. {προγ. 
Μαγοογηδπηὶ, (σου πῶ ΡΟΡ. Πότ] τεριοηεη ππΠδὸ Μάγουξ- 
472, νυσο ΜΜΙάγ ογη, Ἴλτη ἀϊόξαπγ ρἰεγίψας ςεηίεης, 4114 14 πὸ- 
ΠΉΪΠ15 ΠΗ Πτμἀϊπ6 ποτὶ, (δὰ πγαχίπηθ θογαπη ρατί8 (εἀεπ) {ππΠ 
Βο ογ14;1, εχ Πίι {ιεπὶ ῬίΟΙ πΊδιι5 115 (γα ὅς 4115 ΟἸΓΟΠ.- 
Πληΐης εἰποϊζαγ, Βοῤογηΐας ποπῖεη ἃ Βμίρηιο ἰλέζαπι νἱάἀδέαγ, 
το. ΜαΑτοΟθιΖΠ1, 

Μαγιδαπιιηγ, ΒυΙαηηΐα αὐ: ποάϊε ΟΔΟΥΡΊΑΥ 4167}. 
Μαγοδυάμπηγ, (σεγπηδηϊα υτῦϑ (4 εφάεπι εἢδ μἱεγ ας νιἀεξας 

οἰπὶ Βηΐαηιο Μαγοθοάα! γερία, ἦς αι δίγδθ. ]. 7. 1η ἔγίνα Ηεγ- 
οἰηΐα δάμη Ιοσδηβ) πούϊε Ῥγάσά Βομεπγῖδε ατὸς5 Ανεπίηο, Βμά- 
τσεγς ορριάτι Γ.4ΖΙο. ᾿ 

Μαίταοιπι (ει πγαηῖα ἀγθ5: πίῃ φαοπὶ Ῥέοϊδηδοιι5 οἱ ἐγ δι, 
ΜΜαγέρηγρο Ἠαίπα υτῦι σοηνεηϊξ, τί ΟΕ ΠΟ νιἀδέυγ. 

Μά] (ἈΠ Γὐάρ. ρορ. 74πὶ 1.τορηοῖς ὃς Βγ6Π76 πογαπη ὅς 856- 
σαΠαπουππι (οἰ πῈ οσσαραΐ. 

ΜεάϊοΙ πιιπν, Τα αδγαπη ἴῃ (ΘΆ1Π|4 ΟἸαΙρ. ατθς, πούς Μηίαρο, 
Μεαϊοϊαηϊπ) ϑαπέοπαπη 1η Δαυϊίδηϊα ατθϑ : [Δπ| 8. 42:65 Μιηείο. 
Μεπαρί!, (ΘΠ Βεῖσ. ρορ ποάϊε ηίτοῖ ὅς. Οἰουο, ουπὶ ΘΟ ἰάγίε 

ὃς Βγαῤχηεῖα ρατῖθ, Μαυίδπο ὃς Οὐΐε]ο. ᾿ 
Μείργις, Βυϊξδηηϊας αοἰξασλγσίαῃι, ποάϊε Τρ α[Ά. 
Μίηϊς, ΗΙρ. Τάγγας. ἤπ. επαηηαπη Μ12210. 
Μιγορεῖρα, Γαπιδηῖα αἱδς, Ἰαπὶ Οἡμάφα Βοάγῖσο, Μαίαο, (Ἰαῆο, ὃς 

Α1115,. ΟἿ] 4114 πτὸϑ σοσποιηηῖ5 ΠΗ τη Η!ρᾶηϊα ΤΑγΓΆΟ. ᾿ 
Μοριυππέϊαοπηι, ΟΘεγηηαηῖςα Ὡτὸς δὰ ἈΠεηππη : Ποάϊς Μθηεχ.. 
Μοηραάα ἰηΐ Ρίοϊ!εμησο, Οαίαγι ὃς ΡΙπῖο Μορα, πηράϊο ἱπέεῦ 

Βυϊδηπίατη ὃς ΗΙδθεγηϊδηι τγα]θύξι, Αηρ}15 πούϊε Μη, Βυιέδη- 
ὨΪ5 Μογαῖσ. ὶ : 

Μοηᾳ Τοῖς, οοπειηοηξι Βυϊξαπηϊα ργοχιπηα, (4125 εξ. Ρ(ΟΙΕΠΊΔῚ 

Μοπᾷ εἴ νίδείαν, φιλπλν!5 1116 ῥοῦ ΘγγοτΈ ΠῚ] ἃ ΟΟΠΕΠΘΙΓΙ φάτ 
Υς ὨΪΠγ5 

γόιτ 



2625 ΤΝΡΕἋΧ 
Αἰ ΠΊ15 ἀπονοδΈ) ΑΠΡ]15 μος “4ησίο(δν, ἱποο!ῖς Λ40;: 

Ῥάοτηϊ, (Θ4{ {125 ΒεΙΡ. ΡΟΡ. 7απὶ Εἰ 4ημ Αγ] Ῥαγ5 παχίηγα ΟΠ Βοίοϊσο: 
ΟΣ, ἡ ς 

Μυτρί5, ΗΙρ. Β τος αν 9, Ποάτ6 Μήμχσογα ἘΠογίδηο ὅς Μαιίαησ, 
᾿ς ρΏ]5 Πίᾳ5 ΟΠΠῚ πία χαεπη ΜαΓρΡῚ (γιδιπηπηξ ΡΙΙΠΐτ5 ἃς 411 ΟΡΕΙΠΊΣ 

σοηρΥαΪΈ, ῬΈΟΙΕΠΊΔΗΚ γεΓῸ 1η ΒχΕῖοδα πη θἀϊξεγγαπεῖϑ θδηη (ζαξαϊε, 
αἰἴδηο, υἱ γιἀδίαγ Ιοοο. 

᾿ Ν 
Αρῃλία, Ἠΐδεῖ. ΡΟρ. 74πὶ γι. Μ4γο, δίορο, ὃς ἘργηβάμασΡ. 

Ν Ναρηδία υγϑ9: 485 ἔπεγξ ἱποεγία εἰς, (δ εὸ ἔξγε Ιοοὸ ἃ 
- Ρίοϊεπησο ἔζατα! νι ἀδέαν πδὶ πο Ὲ δ οσο. 
ἸΝδυηηιϊΐα;, (σ411155 Γιά. ΡΟΡ. ὉδῚ1 71πὶ αὐτὸς Νιάηΐος ἴῃ Βυϊεαηηΐα, 

ἃ ΒΥΤΕΔΉΙ 60 Ἔχ 1π{Ὲ14 ἐγαηΐστ ες, Ἰατ νου. 
ΝΑγθο, υὐὸς (ΟΔ1Π155, ΑΓ θοποηί15 δῦ ἰρίᾳ νοσαΐδς, εαταπατα ΝΝ 475 

0716. 
ΝΝαγθοποηῇς (4114, ( 41Π12. ρατς ἃ Μαγῖ Μεάϊίειγδηθο ὅς Αἰἱρίδις δὰ 
᾿ ΓΤ πράαπυπιὶ γθεα ρῥγοΐεηία, ἴῃ δὰ Ποάϊθ σοιηργεμοπαππέαῦ 

ΓΤ αησηθάος, Ργούφηοο, Π4μ]ρβέρο, δ αΌογ, ὅζο. 
ἸΝει δι 115, (4115 ΝΑ θοπθηῇς ττθ8 ; Ποάϊθ ΝΈ[7716:. 
ἸΝεμλείεβ, (8186 Βεΐρ. ρορ. «ὦ ἈΠεηστα, αδὶ ππης υτὸς 5 ̓6Υ Εχ 
᾿ς ΡΠ] ΡΙΠΠοΓΙΠῚ δηϊθηΐ8. 
ἵΝεῦρος, ΡΠΠΙο Βοιδ4115 Οσοδηῖ πῆι, ἀπάς τη ΤἬῆυ]εη πανιραίατ, 

11π| ΝΝόγῖσογ, Βοσαηο, ΟΥΐε!ο, ὅς. Ουπγάθηο, χαατ νεΐεεβ τηΐα- 
ἰατὴ [410 στε ιἀογτιηΐ, ἣ 

ΝΝεαπ,, ἔεὰ (εἰεςσιπ), ΠΠρφηΐα: Ταγτας. ργομιοηξ. [απ ΟαΡο ἐδ 
Ελμ ΤοΥΥο. 

ΝεινΙ, Τοϊίο ὃς σαί, Εἰαηαγ δ Ραγ5 ΟΌΙ υτ 5 ΤΟΜΥ7147). 
ΝΟ α, ΓΙΊΡΌ ΓΙ υἱὸς τη (4111 οοηβηῖο ; Πούϊε Ν᾽ζ 54. ; 
ἸΝοιοάαπιιπι ῬΙΟΙ. ΑἸ] γοογη} 1 (5 41115 Γιάσ, ἀγὸς: [απ 1, δοη- 

τ ἀ{μὶ Ψηϊαποναηο : Οδίαιϊς γεγο Νονϊοάπημηι Ἰαχΐα 58 Ποηες 
(Ἐν, 11π| ΝΟγο,. 

ΝοΣΡα, ΓὺΠέληϊας ατθϑ; [ατ “ἰσαηξαγ, Μαιτοτῖο, Ταγαρῆσο, ὅς 
᾿ ΟἸαΠ0. 
ἸΝΟΣΙΟΙΠῚ τόριο, . Τπ4, Ππρεγ. ἶ : 
ἸΝοναηΐα;, ΒεΙΔηηϊα ΡΟρ. [πὶ Ο47ο154) ὃς ( αγῖοὶς τῇ ϑοοία. 
ἸΝονδηπη1 Ῥγόμη. μοάϊς Τό Μάμ ῳ Οαἤοιναγ, πος εἰδ γο ὙΝ22 

Οαἰυϊάζο. τ 
ἸΝοϊΙσΠΊ ργοπῃ. Ἠ δον. 71 Βίαγοσά, Οατηάθηο. . 
ἸΝυπἸητ4, Ηρ. Ταγγασ. υτθϑ ; ἤππς Αὐρραῖαῃ ΟἸανετῖο, [δὰ οἰπ 

᾿ ἤξαπηη {πῆδ Ὁ] 7απὶ 774) ρτορὲ ὁρρίιπι γαπι ϑογὶα ἀἰόζιπι 
Ῥἰαγιη (οἰ᾿απίατ. | ΠῚ... 

Ο. 
ἔγῆρρο, Γυπέληϊας ατὸϑ : [1πΊ 1 εδομα δαΐ Γι τεδοη. Ὁ 
Οὐοδάες, 1η{1|5 ΒυΙΓΔ πη νἱοῖπδ  ἡπς ΟΥΚ,6} 169. 

Οὐάον!ςος, ΒεΙ απηΐα ρορ. απ ΝΝόγεηραίος, ἴθ 4 ΜΜομ σον ΘΥγ 
οἱῖνο, ΜΜουλομθε [Πρ ῖγο, Οαγπανοη  ῖγο, ΘΗ δὴρ  Πρῖγε, ΕἸ η:5 

776. ΩΣ 
Ογείδηῦ 

͵ 

3 

, 
" 

᾿ 

ὴ 

ἢ 



Σ ΝΡ. ΚΕ . 
Οτεΐδηϊ, Ηρ. Τάγγας, ρορ, 74π| Νουα ΟΑ{}1|14 ῥα υδὶ υτϑς5 6 4- 

ἰφέγαυα. 
Οτιρίφοιπη, (4111 Βεῖρ. υτὸς : Ποάϊε “γγάς Ὀιναο. 
ΟΠΙΠΉ], (ΘΑ1Π15 Γαιάρ. ρορ. 1η Ἔχέγομηο δὰ Ορεδημη1 δηριο : Ποάϊο 

Βα4{76 Βγοέκῆρηιδ. 
Ῥ 

Αάιι5, (ΘΔ111|5 ΟἸίαΙρ. βανπις, Ῥοεξῖς Εγζάδηησ, Ἰλτὴ Ρο. 
ῬαΠαηξῖα, Ηρ. Τάγτγας. υτθ8: ποάϊς Ραἰογιοῖα. 

Ῥδηποηϊα, υ. Τη. {ὰρεγ. 
ῬαγΙΠ1, (ΘΑ Πα ΡΟρ. 401 τορι που 40} εἀπΊ ἔεπαογιηξ ατ15 ρεσα} 1 

ΑΥΙΓΕΡ ΕΥ̓ 4710 Ἀρρε ]αΐαγ, ἴῃ 48 τὸς Ράγ5) οατὰ Οαμέμοις αΪ- 
{τὰ δεαιδηδη. 

Ῥαΐαντπι, Νεηθέια αγδ5: ποάϊς Ραάομᾶ. 
Ῥρηπίηδο Αἰρεβ: Βοάϊα Μήορες ἀ; 84" Οοέαγάο, ὃς ἀὲ 8άῃ Βεγμάγα 

᾿ς «0 ὙΑΡΡΊΟΥΘ. . 
Ῥείονίππι, (δι Ῥαϊανίαπη, Ῥαπποηΐδο ορρίάππι δὰ Ὀγαναπῃ ἤμ.. απ 

Ρεέεαι ἈΠδηδηο ὃς [ΑΖίο. 
ῬΙΓΘΠΙΙΠΊ, Ὁ. ϑεηοΠ65. 
Ῥιόζοπες, Αφυϊίδηϊα ρορ. 4ιογαΠῚ γερο 7141 Ροΐξι, ὃς υτὸς Ῥυῖ9 

ΓΊΔΙΑ ΡοϊξοΥ:. : ον 
Ῥοηηρείοη, Ητρ. Ταῦτγδο. υτϑ5: 11πὶ Ραηηροίο)14. 
Ῥγγεηδι τηοηΐε8, υ. Γπά. {πρεγ. 

() Τ1λάϊ, (εγπιδηϊα Ρορ. 1.πὶ Μογαυΐς ὃς δ,6Π4 ρᾷτβ8 Ἡπηρανῖα 
Ζ ΡΓΟΧΙΠΊΔ. ᾿ 

Ἀ. 
Αὐτοὶ (Θεγηιδηΐα ρορ. «ὦ ἈΠεηιπη : 71πὶ. ΒΑ φημι αἸεῖο 
οαπὶ «4{{πε1ώ φῬατίε. ἐἸχὰ 

Βορῖα, Ηἰδειηῖα ορρίδιπι ; Ιοοι8 ΠὉΙ Ρηγσαξογίμηι ῬΑΕΥ]ΟΙ νῈ]- 
σο ἀϊέζυπι, εχ Οαπηάθηϊ {εητεηξία, 4] Ιοσατα ΠΠππὶ Κερίῃ Ἰη 

᾿ ψΙΐΑ ῬΔΈΓΙΟΙ νοσοΓ] (δἰ δξαγ. ἷ 
Ἀερία αἰίεγα, Η:θεγηΐδ ορριἀππη, απο οἴγοα ἐπ ΙΟσα ΠῚ {Ἰδέπετο 

γιἀθέαν ῬεοΙοιτλδὶι5, δι Πποάϊς 1, 27ηγ]οῖς, 
Ἀερηὶ, Βυϊδηπία ρορ. ποάϊο δ με ὃς δϑηγΎ ον. : 
Βεπιΐ, (Α1Π5 Βεῖξσ. ΡοΡ. 7 ρᾶγ5 τορίοηϊβ ΟΡ απ ρα 6η6 γοσαίδ;, 

οΤ 0] 185 ΜεΖγς. 
ἈΠεΐϊα, ο. πᾶ. {πρϑι΄. , 
ἈΠεδα, Ηἰδεγηΐα ανῦ5, Οαπιάεπο ᾿βούαη τὰ Βίγραπι ἢπ. νυ ΐρο 

᾿ς Βαΐγοισ, ἀπά Βαγοηοέέο ἀρ κῤρεύαη Ὁξα]α8; (εὰ Ιοηρα 411πΠῚ 

τ ἤξαμι Παδεέ ἀρπὰ Ῥιοϊεπιδιηι, 181 Τγο Ὁδ1 Βοτίν δῖ ΓΟΙΥΉΉς 

“ἈΠεηὰυ5 ἤπι. Ὁ. 1πά. {πρεῖ- ἐπ τιν ον ; 
ἘἈΠοδθοάιιημπη, (σειπηδηΐας Ὁ 85, ΟἸγΟᾶ ζοηβηίμπι ογαυΐα ὃς Ἡμη- 

᾿ φαγίᾳ ἃ Ῥιίοίεγηδο [ταϊπ] νἹάεζαν, 
ἈΠοάδπις, (Α1Πππ Γρά. ἔπι. ναΐρο ἈΡοριδ: 

163 

ἘἈοδοράϊπ, ΗΙδεγηΐα Ρορ- οἰγοὰ (Ὁ71. Απεγίρι, Οοἰγαηο, ὃς ΕΥΊ) 

δούπτ ἰδάος {ας ΠΕ: ὲ ἘΦ Ν ΠΣ ΎΣ, 

ΟἰΠΟΠΊΔΡιι9, ΟἈΠΠρ ὑὸς Ἢ οηθλῆαλ : τὴ ; ἜΡΙΣ 

τ- 
ζ' 



γ64 ΤΝ Ὁ ΕΑ 
Ἀυδεϊολία, Ηρ. Τάγγασ. υγὴ5, δὰ Ἐπδυϊσδέμ Πανίμη1, 4 απ 

1 οὔγοσα!, ΝΑΤΊσΈΓΙο ὃς ΟἸαΠΟ, 
Ἀπιρίαπι, (ΘεγΠΊΔΠ185 πρθ5, 1η ραγίδ δερίεπέμ ηδί! ηι86 ΡοΣμΘΥηΐάὉ 
“μαι ἀϊοϊξαγ : μοάε Ἀοσοηισοίά Οἰανεγῖο, Οαηιέρε ΑἸΕΒοΠΊογο. 
ησθρ ἸηΈα8 1Π εο ἔγδόξη ΠΟΙΏΙΏ15 να ΣΙριαπὶ ἔδγναΐ, αὰο Ἀὰ- 
ΘῚΙ ἸΠΟΟἸ5 ΤΠ ΘΤΑΠῸ ΟἸΉν ογ 5 ΟΡ Παξαγ. : 

Ἀυτιρία;, Βυϊίαη. Ορριάμπηι Ιη Οαπίϊο, [απ Ἀξοῤδογοῖν, Οιλά. 

ὌΝ 
ΑὐΔΙΏρΡΙ, ΟἸπΊ θεῖο ΟΠεγίοηςῇ ρορ. μοάϊο διοβρίοῖίς, ου]πς 

.. Ραῦϑ5 “Δησοίοη!, ὁ. ἈΏΡΊ. , 
ΘΑ τ ηα Ρίο]. Τδοϊίο ϑαθγιηα, Βγιέδη, ἤπινιας, μοάϊε 5 θυθγ72. 
Θδοιπηγ Ῥγοπηοπέ. [ΠΕ ΔΠΙΆ5, 11π| ΟαΡο 5. Κέηοομεδ. 
ΘΆ]ΘΠαο, Βτιί. Ορριάτπ 1 Οαγει ἢ] Δηΐ5, χαρά εο ἔεγε ἴοοο {δέσϊε 

ῬΙΟΙΪ. δ᾽ ππης δραίαέησ, (εἀ Οαπηά. Οαίγειοίδη. πος θο σῇ 
Ῥγοάτιοεδης, νσαπὶ Οοί εν οί ἀ ἴῃ στὸ Βεάίογάϊεηῃ, ηπεπὰ ὅς 
δαίμαγ, χα δα!ἋΔΠ| γοσαΓ! γείεγέ, ϑα!θηδϑ εἢδ ορίπαίαγ. 

ϑαΐίοπε, Παἰπγδίίας ατθ5, δοάθηι Ισοο αιο απ ϑραίαίο, δαξ οετίς 
γἹΟΙΠΟ» ΟῚ Πία. ᾿ 

ϑΑΙπιαπίισα, Γαι Πίδηϊδο αγθ5, ΠῸΠῸΟ 5.4.4» 4710 4. 
ϑαἶγι, (σΑΠΠπ|ς ΝΆγθοη, ΡΟΡ. ΟἸΙπη ΓΙ  σπγητη ρα ΠΑ ΙΓ,, απ Ργουΐη- 

ΟἿαα ῬΆΥ8, ὉΔῚ ΡΑΡΊΙ5 ϑοίΐδς ὨΟΠΊΪΠΙ5 νεβιρίπηι ἐδγνδέ, τείζε Παΐο- 
ΟΠατρῖο. 

ϑδηζδῆς5, Α(υ ἕδη! Ρορ. ΠΟ 6 Χαρεοῖρηδ. 
ϑΔηίΟΠΙΠῚ ρογίι5, ποτα βοοῤεί. 
ΘΑΧΟΠ65, (ΘΕ ΠΔΏ185 ΡΟΡ. 4108 οἴγοα {πη πηιπι ΟἸπιδτίοϑο ΟΠεγίοποῆ 

Ἰοςαῖ Ῥέοϊεμλδειιβ, Ὁ] 71πὶ Ηο  οΐγι, δέουγηαγ,, ὃς Ηαηηδηγρη)Ι 
ἘΓΌ5 : ΠῚ ροίζεα 1η (ἀθγπηδηΐα ἰλές αἰ βιηΠΏ Πιπέ, ἴῃ τπηθάϊξεγγαπεα 
αΐσχας, ὉδῚ 7. δ χομία Πμοαέτί ; αἴχαδ εἰίαπι ΒεΔηηΐδτη ἀπᾶ 
ΟἰΠΊ ΔΏΡ]15 Οσοιραγπηΐ. ὍΣ 

δολη 14, ρεηϊη 4, ἈΠΕ 18 ̓η{π|4 ἔΔΠ{0 ογοάιεα, συ]ι15 ραγ5 5 .6477672 
ΔΠΓΘΌΣΙ ΠΟΠΊΪΠ18 γε ἼΡΊΏΠῚΊ ἐεγναΐ, ὃς οἴ ΟἸπτ ἴῃ εα Ομ Ρορ. 
ἸξΔ Ἰὰτὶ Οοέῥίαημάξ. Ἑλάειη Βαίεταᾳ ἀϊέξα, ἃ Βοίε, (τεΐο ἱπίογ ἴη- 
Τα]ς Ῥληΐσαβ, εχ ΟἸμγογ ἐδηϊεπίία, ππφε ὃς Μαγὶ Βαίεῖοο 
ηθηίξη, : ; 

ϑοαγαθαηα ΡΙΙηΙΟ, Ῥίοϊ. ϑασαυ ϑαηΐα, Ῥαηῃποηΐας {Πρ ΓΟΓΙ5. ατῦ5, 
ἡπης ϑογαῥίηρσ ΟἸΏνεΓΙο. ᾿ 

ϑερόῦθτιρα, Ηρ. ΤΤαῦγδο. αγ5, 74Π1 δερογΐο, ; 
δεροσαημηι, Ον]οηπτη ἴπ (Θεγπηδηΐα υτὸ5: απ ΝΝμγδονς ῬΙΡΚο 

ΠΙΠΊΘΓΟ. : ᾿ - 
ϑερογια ῬΠηϊο, Ῥίο!. ϑεσιδία, ΗΙῇρ. Ταγύδο, υτϑ5, δαπηησπη 8ὲ- 

ΦοῦΪΘ ΠΟΠΊΘΩ ΠΙ ΘΡΓῸΠῚ [εγνδηϑ. “π 
ϑεῖρονα, ΒυΙΐλη. σθη5, [η Θοοί! 7απ αἸζζ ; πππο Ευἠοάαίο, Ἐπίὸτοὦ 

ἄαἰε, “ηδηάαίς, δὶ ϑοίηρ6. ορρ᾽άπνι ὃς δοίισεγ ἔγτερ ἃ ϑεῖσο- 
ΥἹ5 ἢ15 πο νοσδΐα νι θηΐζαγ, ἽὝ 

ϑεΙΏΠΟΏΒ5 ΘΏΕΝΊ, (ΕΓ ΠΊΔΗΪ8 ΡΟρ. Ε05 οἴγοα μάγορδαη2 Βγαμάρηδμγας 
ξερεν; ῬιοΙοπησριδ ἰοσαγε νἱάοξατ. ῊΡ ς 

ΘοΠΊΔ: 

᾿" 



ἹΝΒΑ͂Χ 
δεΠΊΔηΔ 5 νὰ ἴῃ (ἐγ πιαπία, ἤαπὶ ΤΗιτπρία δυἶνᾶ, συΐρο Παγΐη» ς ΦΖΟΥ Ῥκα . 
ϑεῃοηαβ, (σ41Π5 ΟἸ[αΐρ. ρορ. χη Μάγοι ἀποοηξεάης Ῥᾶγβ Οὐοῖ- ἀεηδ 15, οἰ} ΓΟ Π τ ργ ἴῃ Ῥίσθπο ΟἹ τ ΒΙΪτΟ. 
ϑέῃοης5, (ΘΑΠΠ5 Γτιάρ. ρορ. ιοτγιιπι ατὸς [1Π| 8.625 νΟσδέηΓ, ϑέσπαηα, (ΘΠ ἤπινιι5 Βεῖ ρίσαπι ἃ Γυράμπεηῇ ἀϊτίπιδης : Βοκΐς 

ὅ.6276. 
δεαιαηῖ, (Θ4Π|65 Γπρά, ρορ. απὶ Βηγσμηάίε Οορηΐέαέπς, γὩρο [4 Εγαπορο Οορηρεθ : Ἐογαπι πρὸς Ἵε(ομεῖο, Βε(αη᾽). 
ΘΕΓΡΙΠΠΠΊ, ῬαΠΠΟΙΪα᾽ ἸΠδυΙΟΥ 5 ἘΓΌ 5, 4.ΔΠ| 60 ἔεγο ἤΐα {ϊχέαϊ Ρίο- Ια πγριις Ὁ] 1.πὶ “4,ὑᾳ Βοσαία Ἠπηρανία αἱ. 

ϑεειάανα, (ΦενπἸληΐδρ ἈΠ ΕΙ 14. αν 5. ΠΙΔΓΗ οἶγοα Ροΐδη ἴῃ Πούίει- ΠΟ Ροίο» 24 ΓΈΡΏΟ ΠίΔ ΠῚ {ἘΠ Οτίο τς ορίπαίιγ. 
ΘΙΟΔΠΊ ΓΙ (ΘογΠηδηΐδ᾽ ΡΟρ. ἀπμερβαηῖς Οογηΐξ. σαι Οἰάγίᾳ ρατίο 
[ΘΠ σεη(δέμιν. 

δίάοποβ, (σεγπηδηΐδ ΡΌρ. ἱπ δ: κι ἀϊίζα ὃς Ροίομΐι ρατΐε ἃ 
Ῥι(οΪεπΊ8 0 {ταΐ] ν!ἀοπίηγ. 

δι ἀφ η1 (ΘεγπηδηΐαΣ ΡΟρ. 741 ΡΟΣΘΥ ΦΉΣ: ῬΥς ὉΒῚ δ εοέΐη; ας. 
διάγομα, Πγγαῖς5 πγῦ5, παης Βρίας Νιρτο, (δά βαπάεπ ὁΠδ ὀϊτὴ ᾿ς δεγλάο,ο ἨΪΕΓΟΠΥΠῊ ραίτα Οὐΐεϊτις ὃς ΥἹΠ]ΑΠΟνητς ΟΡΙΠΑΠΕΙΙ ΕΔΠῚ Πούϊο ϑεγσηα ἔξει ὁ ἐγ ση).4 γοσδτΊ τα] το πληξαγ. 
ϑιηριάἀπηι, ῬαΠποηΐα πρὸς ̓  Ποάΐδ δοσο Ἴλιο 4 1 λΖ1ο. 
δΙΠΏΠΙΠΊ, Ῥαπποηΐα τῦϑ5 ἱπίον ϑανιμη ὃς Παπαδίαμα τ [αι 8)- 

γηαοἶ» ΟἸΏνοΓΙΟ, 8277}1{0} Οτζεϊτο. 
δίγδροηδ (σεγπΊΔη]25 ας, αια ἴῃ δ 11οΠΠ4 Πέα [ι{ΠῸ νιάδίας. 
διάεηΐ, ϑαγηηδίία ΕΏΓΟΡ. ρορ. ηιιΐ οἶγοα 1,ἐἐρμαηέ να ἃ ῬιοΙοπιχο 

[ταΐαιὶ ν!ἀεπέιν, : 
ϑεΠτοηε5 Οδίατι, ΡίοΙοπιαο νοΠθηος, (4115 Βεῖσ. ρορ. ψιογιπι 

ὉγῸ5 Ααριήζα ΝοΠΟηιπ), 7απὶ 502 702. 
ὉΠΕΝῚ, (ΘεγΠΊΔηΙ5 ΡΟΡ. ΠΊΔΧΙΠΊ15, [ΠΏ ἔγδϑο σοηίε5 (,41π στον, 86 »91)10. 

η6:, ὃς 1.οησοϑαγο:) ΟἿπι ἀϊν!ῇ, ἃς ἴῃ (εγγηδηϊα Ιοηρε [αἴδ- 
. πε ἀϊθί, ῥγδίδγεπη ἴῃ ϑερίθηϊγιοηαι! ἐγαζζα Ὁδὶ ἃς ϑκευης 
ΠπινῈ5 : ΠΠῸ ΟΧΙριΙᾶς ΘΟΓΙΙΠῚ ΓΕΠΖΏΙΑ ΠΟΠΊΘΩ τοῦηοηξ ἴη ὅμ6- 
Ὁἱά, ΨΌ]ρο δοῥίσανον, μοάϊε ἀϊόξα; αι ΒΠαεῖς ἃς ΨΙμΔο ον 
ΟἰΙΠῚΊ Ῥᾶγ5 ἔα, {εἀ ἃ δμουῖ (σογπΊΔηἷ5 ἐὸ τ σγδηεῖθιι5 ὁσοιραΐα 
(01 ὅς γεψυα ΨΙΠά εἰ Ιοία, οιιπὶ Νοτίοὶ ρατίθ, ἃ Βοΐς ; πάρ Βηΐο- 
αΥά, ὃς γόος το ΠΠ Βαυανῖα ἀϊξξὰ εἰς ) (Θογλληΐ Ἰατη ἀρσθη-ς 
(δέν. 

ϑεντ5, (ΘεΓΠΊΔΉ]25 ἤν 1115, 4Ὲ6ΠῚ ΠΠΠπ|π| 6ΠῈ 41 Ρρδ Ἴαῖιι γοσδέαν 
Οὐΐε 5 ορΙηδέιγ ; ΟἸπνουιις5 Κ᾿ άγηηι ϑαονοπι Οἰ ΠῚ ΔΡΡε 4- 
ἘΠῚ γείογέ, οἰ]5. οἰζππ Οὐεϊἀθηξαίς ΘΕΙΔΠΊΠΠῚ δηρίη6 νΌσᾶ- 

. τα, ποῦ ῥγὸ ἥμνιο ἀϊνεγίο ἃ Ῥιοΐθιησο δοςῖρὶ ροζαϊζ, δεΐζ 1] 
᾿ἤμνῖο ἐπῖθα! τη Ἰ4οπὶ ἔδέμπη σα ΨΊΔατο ἰηθ ποητι. 

ἔἢ 

36ς 

ΖΕ Ζ2ΑΙῖ, Βυιέδηηϊα ρορ. ποίάϊε Βηχηίαῃ ϑορίϊας γορῖο, σα πὴ ἱ 
ΓΛΑΤΙΓΠ]4 ΜαγΥ1.. ὃς Μογηΐα γατῖο. 

Τάρυσ, Γπίληϊα; ἤανι5: Πούὲβ ὙΖ20. ᾿ ΤαπΊα- 



ΤΌΝ ΡΣ. 
Τλίλατα, Βγίεδηηΐς ορρίάππν 1ῃ ῬΠΊΠΟΠΠ8: Πούίε ὙΖ᾽ΘΥ ΟΣ 
᾿ Οαπιάοῃο, «ἡ ΤαπηαγιπΊ ΠανΙηγ ΠέΠΊ, 41 δ απτητπὶ ΤΑΊ Δαν 

ἀϊοϊεαιν. 
Ἰαιηεῆς Βεϊέδη. ἤπι. ΠΙοηΙ, σία Ταπηεῆς : τα ὙΡά,μος. 
Τατγτάοο, ΗΠ ρΔηϊ85 τιν 5, 1η δα ραγίε 4188 Τ ΑΥγα ΟΠ ηΠ5 αὐ Τρ νο- 

ολία : πούϊε Ταγγάσοηα, Ὁπα6, ἀθπηρέα Πεγα, ΓΟρηο “γγασοη ας 
ποιΕῃ. 

Ταιτασομοηῇ5, ΗΠραηΐας ραγβ : σοιηρ!ο παν φαϊοχυα ΗΠ ραπῖς, ἃς 
Ῥστο ἥμνίο ὃὲ ἔπθα ἃ ϑαϊπηδπίισα αἀ (αϊυ!οηθπ ἀπόγα, αὲ 
Ῥυγεηδος τηοηΐεβ ὅς ὈϊΓαΠΊ]ι6 πῆαγα Ἐχίεπαϊίαν : ΠῚ τορσπᾶ 
ΘΑ τα, ἡ αἰοηεῖα, ἸΜηγοῖα, “γγαροηῖα, ΝΖ αΥΥ ΩΡ, 1, θρ οηῖΣ 
(συϊρο 1.60᾽") ὃς ( αἰϊξοΐω. ᾿ 

Ταγαδηηα, (ΘΔ1115 Βεῖσ. ὑΓὉ5, 1] 
70:62 6. 

Τατνιάπμη, ει Οτοδ5, ργοπιοπί. Βυιίδη. 1η ϑοοξία Ἰσπ ἀἰξα : νη 
ὑγῥεχά Οτίεϊϊο, φυοά {15 σοησταππι εἰς (1οεξ Ολγηάεξηις γος 
ἰγαρείαγ.) ἢ Οαγιηὶ ππέ Οέροίς, τἱξ Οδγηά, τρία {{λίῃϊς, 

Τανα, Βυιίαπηῖδ ΠΌνΙ5: 141 ΤᾺ ἸΏ ϑορέΔ. 
ΤλυΓΙΠΙ, αἱ ΟἸ4]Ρ. ρορ. φιογιπη γερο 141ΠῈ Ῥφαρηῃο ΣΝ, 

ναΐσο Ρ:οριοηέο, ἀτοϊέαν, φαοὰ {πὸ ΑἹριδα5 Πέμπη Πξ : δου 
τὸς Απραΐζα Τα που 1, 14πὶ ὙΜΥΖηο. 

Ὑδυγαπιτη, ἔσιι ὙΤΔυΣ ΓΙ, ῬΔΏΠΟΙΙ26 ἸηΓΕΓΙΟΓΙ5 ατδ5 ; [(1115 Πο- 
ἀϊε Βεϊσγαάο, (σεγπιληῖς Ογθῖορς Ῥεεηύπμγρ. 

ΤΕρεῖα, (Θεγπιδηϊδ τς. ΟΠ]Ὲ5 ποίηθη ναί ΔΠπ61ὸ αἦ Ὑδοζοίρ):- 
δογς ΝΥ εἰἘρμΔ1155 ορριάσι, Το Πέμβ5 ποη θεπα σοηρταϊί, τ πο- 
ἰχῖ Οτίεϊπι5 : (εἀ ορριάϊ Κορ τὴ ἀρτὸ ΟἹ ἀδηθαγρεηῇ Πέιβ ορί- 

, Π16 σοηρτίπε, ποῦ ἤογήδη ΔΟ] ποτέ. 
Τοπέξει, (Θεγπηδηΐϑ Ρορ. [πηῖο Ὀγοϑέ 5 ἰουέαῃς ὅς Τίσοη ὃς Τ᾿ 1- 
. Ῥ αίῖα Ῥὲτϑ δὰ ερ5 ἐρεζζαδαΐ. 
Τειίοηεβ, (σε δηϊᾶ ΡΟΡ. 4Ὰ] οἴγοα 1. ἀησογιδηγσοη!ς ὃς ἸΜδοἰξοίδηγα 

ΦοΉΠ: ἀσγὶ Ῥατίοιῃ ἃ Ῥίοἰδιησοο ἐϊδέπππίαγ ; ΠΟΓΙΙΠῚ εἴδη ραῦ- 
τεΠ1 ᾿π{{|15 1ῃ Οοὗλπο Πηὰ Πίαδϑ ἐεμπηῖε τείεγ Με4. Ν᾽ οίαπι οἱὲ 
ἢο5, οὐ] ΟἹ δ γ15, Γζαϊταῖτι Οἷτπι ᾿ἸησαγΠοΟηϊΌι15 γΟΧαῇε ; ὅς δῦ ἢὶς 
ποιῆθη Τομβ(ο ἀδάἀπόζαπι νιἀεέαν χιο (Θέγηλδηι (6 Πμούϊε ἀρρεῖ- 
Ιχηΐ. 

ΤΙδΙίοι5 Ῥίοϊεπησο, Ῥἤηϊο Ῥαξπι5, ἤπντι5 7 Ζυρεβ Μεοίφηαίζας ἃ; 
ὕεια αἰν! θη : Ποάϊς Το2[74 ἀϊοιϊέιγ, Ἐπ σαγίας Παν5. 

ΠΟΙ, Ὀδοίϑο ατῸς, πούτο ΤΊξμὶ 1.3Ζῖο» ὑτορε ΒεΙσγδάμηη. 

ἃπὶ ΤΕΥ ΠΘΉ Εἰαμάγι5, (4115 Το- 

ΤΙοίπαηη, ΘΔ {1156 ΟἸΩΙΡ. υτϑ5, ποάϊα Ραυΐά: {εὰ ΤΊοίηας ἢπ. ἀὐδδαν.. 
ΑἸ Ππδη5, ἃ 4πὰ ὃς ὉΓὍ] ποηήεη, Ἰδβηο αἄπας ἀϊοϊία. ὦ - 

Τοραίλ (0114 Ριοϊεμησο εἰξ φῶ 4115 (4111 ΟἸραύληα ὅς ΖΕ ΠΎ]14. 
ὉΙ ροτβ Ραγγηα, Ῥίαοορξέα, ἹΜπέΐρα, ὅζο. ποάϊε 1,ογηϑαγάα ἀδο 
7η4 ἄοἱ Ρο. Νομμ 115 (Θ41Ππ4 Τόσαεά ἰαῖτα5 {παν ριῸ τοῖα 
Θαἰίᾳ Οἰαίρίγια, χαοά ε]5 ἱποοῖΐξ ἔοσαηι, Β ΟΠΊΔηΟ τπογα, αἵ 
Τππηρίξγδηΐ ; τὲ Οαἰ τα ΝΝαγδοπεηῇς Βγασοσεέα, ἃ Βγαοοῖς: γεΐζε 
ζει Ὅεγο ταμίαρίηα, φαο ἸηοοΙας σογ02 αἰδγοηΐ, Οὐαί νοσοο 
εαία οἰἐ. 

Τοϊείαμ:, ΕΠ ἤραηϊαΣ Ἴαγτας. αν δ ; ποθῖς Τοίράο. Ἔσο 

Σὰ πὰ το νἀ νῦν, 



ι ΙΝΡΕΧ. 
Τοίοία, (ΘΔΠΠ156 Μάγδοη. υγῦς; ͵ατγ Τοίομ(2. 
Ττενα, (σεγγηδηϊας υτδ 5, Ηφγηΐηγς» ΔρΡρίδηο. 
ὙΓΓΕΝΤΡΙ, (ΟΔ11155 ΒΕΙ͂σ. ρορ. φιογηπι αγθς Απρυλ Τιρονιγοσιπ ἢο- ἀἴς Ὑγογ:, ὃς Τγουος. Ὑτεν τὶ νοτο ἃς ἀἸΠΟΏΘΗῚ δὰ αρῦθηι ἴλη Τρεέξαηίεπη ὃς διμέχοηδν 9 τεῃι 18 νιἀεηξαγ, ᾿  ΤΙΒοΟΟΙ, (Θεγιπδηΐϑ ρορ. Οδὶ απ “4}{ἀεῖ4, νυσο ΕΠΓ.. 
Τιυϊάεηΐαμη, ΕΗ Πασξογιιπι αν θς Ῥγορε Ψεηῃδέϊδῃη, ποάϊς Ὑγοέο. Τιιποδηΐεβ Ρίο  ἐπηςο, Οχίαυι Ταποβαηΐο5, Βυιέαπ. ρορ. Ποΐϊς ΕΠεκ ὃς Μίάηίοίοκ. , ΤΠ Πιγάμ, (ΘογπΊδηἴ8 ἀγὸς ; γοολ [ογ ἴῃ ΜΥεἰ ΡΒ α, Ονζεῖο. ΤΟΙ γργαη1, (Θεγπηδη. πρὸς, Βυνησῆοῖ ΒΙΓΠαίηγογο ὃς ἰγρηϊςο. ΤΌΠΗΠΊ, (σΔ11125 ΒΕ. υτὸς ; Ποάϊο Τομί ἸΏ ΓΟἰΠανιηρία. ΤΌΠΡΤΙ, (σεγΠΊΔηϊσα σθης ἴῃ (ὐαΠΠΔ Βείβιοα Βγαθαριειο ὃς 1. οοάζομ- ἢ)» αρυὶ Ῥαγίεμη ἐδηπογηηΐ, Ὠδὶ ]Δτ ορριάπιη ΤΟ» ΟΥ̓ΘΉ. Τυγάείληϊ, ΗΙ(ρ. ρορ. Πογιιηὴ ραῦς τπαχὶπΊα ἴῃ Βαῖῖςα τηδ]ου ΠῚ 2471- ἄαίμπτα (ὰ Ψαράαίῃ» ροίϊελ ἢς αἸόγα) Ραγέεπη τεπαϊξ ἢ Ῥραγσ Πγϊ- ΠΟΙ 1ῃ ΕλΙΠέδηϊα ρατίο ἔπ, πα ]1π1 “1|σαγῥία. 
Τυγάυ!!, ΗΠ ρδηϊα Βατος ΡΟΡ. Ἰλῦη 64 “πάαίμ τῶ ραγ5 ἴῃ χα ἀγὸς Οὐγάμδα, ουπὰ Ογαριαέθηῃς Ργουϊηοῖς Ρατίς, 

ν. 
ΑὟ, τρῶν ΗΠ ΠΡ. ρορ. χαΐ σα ἰϊὰ πρεεγῇ Ῥαγίεῃ τπασηληι ἔδ- 

ΠΠΕΡΙΠς: ἘΠῚ 14πὶ Ὁγὸς { αἰἰαάοίζά. : Ψαςοπηαρί, Βγιέδη. ρορ. ζατη Λήμυυϑυ ἴῃ ϑοοῖῖα, ουπὶ δέγδερε. 8ὲ ΤΕΠΙ Π15 πη θα! ξεγγαπείς ἱπάς αἴχις τα “πρη4»». 
Ψαϊεπῖια ΗΠ. Τάγγᾶς, υγδς, ἈΠΌΘΙΙΠΊ Ποπηθη Δ ΠῈΟ ἸὨτΘρ ΠΏ το- {ΠΠεῆ5. 
ὙδηρΙοηο5, (ον Ἰδηΐοὰ ρεης 4155 ΘΑΠΠα Βεὶ ΡΊς Ῥαγίεῃ αὐ ΒΠΕπυτα 

τεπυϊξ, ὉΌΙ 71π αγ5 Τ7γγρς, αΐ ΡΙεγιΖα νοΐπηξ; 4115 ΘΡΖΟΥ. 
Αγαγ, ΒΗΓ ΔΠηΐδς δ Ἐυπτίτπι : 741) Μμγγ.) ἔγτεῤ τὴ ϑεοίϊα. 
ἵδίοοηα5, ΗΠρ. Τάγγας, ρορ. (Ὁ Ῥγγεπδο, 1ηὶ ΝΙΦΦΑΥΥΑ : ΠΟΓΙΠῚ Ῥαΐβ ἴῃ ΡΓΟΧΙΠΊΔΠΊ (ΠΔΠΠ|55 ραγο ΠῚ ΤΙ ταῈ ογεζιταγ, ἀηάε οὰ Οπα[ςοῖρση γοςαΐδ. 
Ἐάϊδ, νυ. Νούξα. 
εάν, Βυϊαπηΐα ἤανίας : Βοάϊς Τινοοά, 4] Αηρίϊατη ἃ δοοίϊα α1- 
΄ ψΙδι. 
Ψεπεάδ,, (σειπηδηΐοα σϑῆς ἵπ 8αγΠγΔΕϊ3 Επγορας ραῦέθ, 4 [Δ Π 

ΡγΉ[14 ἀϊοϊξατ, Ποπηΐπο (αἵ ρΙεγίας ορηίεη) ἃ Βογη)ς ἀεάιόξα, 
αιοά εχ ὉΠ εγίογς ϑδγΠΊΑ 135 ραγΐο Ὁδὶ ἐος {ταίυϊέ ῬιοΙεπηδ 5, 
ἤπιος τηΙρσγδῆξ ογεάιπέ. 

Μεπείῖ, (111 Γαιρα, ρορ. ἴῃ Βγήδγιρές ͵ατ ἀϊέξα ραᾳγῖθ )δῚ ατὸς 
αηηο:. ᾿ 

Ψεπείζα, [{2}Π ἰαΐο {ππτρέχ γερῖο Αἱρίδιι νἱοίηα, ς)υ5 Ἰηςοῖα Επ- 
ῬΆΠΕΙ ΟἸΪπῚ ΟἸΟΕ : 7.πῷ Δΐχγοα Τρ;οϊρέαησῳ ἃ ΤαγΟΣΠο τὸς Σ 
Ψεπεξίδ: διιΐεπ] ΠΟηΊεπ ἴῃ ατϑὲ τηληῇξ ἴῃ Ἱπίμ!α ϑίπυϑ Ααεεϊοῖ 

, ἃ ΨεπΕΕΙς ΠΙίσα σοπα!ία. : 
᾿Ψεηΐξα, ΒεΙραγαπι ἴῃ Βτίξαπηΐα ἸηΠιϊα ατῦς, Πούῖς ΤΙ Ἴηοβο  ογ ΑἸρΊ ΙΝ, 

ο ἀπ Βιιξαηηῖς φως Οαογηγοηξ, ᾿ γεη- 

367 
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ΑΝ ταν τν δ Ἢ Ἴ 

ὙΝΡΈΕΧ. 
Ὑεηΐα, ΤΟΘΠΟΓΙΩῚ 1Π Βυϊξαηηΐα υἱὸς : 14π ΝΝογήσο, Ῥυΐσο, (εἄ, 

Οδιμάοπο Οαίον νἱσα]15 νἹΟΙΠ118. 
Μοπηΐοοπες ΒΗ ἑδηπία Ῥορ. 74π| Ε2Γ9 ὃς Ρεγεΐ. 

Ὑεγοϊδπίππι, ἔειι Ὑεγαϊδπιίαπη, δ γ ΘΠ ἢ ]ΔΠοστΠῚ Ἰη ΒΡΙΓΔΠη1Α ὉΓὉ 5, 

οὐ]α5 ταάογα, ποπηῖπα ὑγεγμίαηε αι ΤΉ εΥίάρι, ρτορε 5.41] 4η1 ορ- 

ἐάηρε αὐδυς οἰεπάυπέυγ : ὃ. νἱα Ῥαείησ [ἔγθεε ἀϊέτα, δξϊδπῚ 
ἩΙενἰρηγθρε, αὐθε 114 αυλδὶ ρείεραξ, ΟἰἸΠῚ ἀρρε! ἰαΐα, 

Ψετοπηαπάαι Οαίατι, Ῥίο!. Ἀοπιδηάμ!, (σ411Π155 ΒΕΙΡ. ΡΟΡ. 141 ἢ Ἐγ- 

γη 4} 4015. ᾿ 

Ψοῖοπα, (που ηΠΟΓΙΠῚ πΓῸ5 ΡΓΌρο Ὑ εηεξίδηχ δας πογηοὴ ἴη- 

ἵΕρΤ ΠῚ ΤΓΟΕΙΠΕΠ5. ; 

ΨοΙΠποηδ5, Ὁ. ϑ6 Π]οη69. 
Ψιλάιις, (εὰ Ψιράνιιβ, (σεγπιδηῖας ἤαντ5, ποτα Οὐθγ- 

Ψίεηπα, ΑἸΙοδγοσιιαι ἴῃ (414 Νάγθοη. υγθ8: εἰ]απΊ Πα ΠΊ Γ]6ΉΉ6: 

αιῖ γεῖο πούς Κοηηα Αὐβτῖαο, ἔδα Κ7 θη νοοδίαν, ῬίοΙεπΊαο 
ο  μοδογια Δρρο!Π]δξαν. ' : 
ΨΙπάληα (8115 Γπισά. ροτέαβ ; Βοάϊε Βγοδβ τη Βυιδηηϊα ἤονῖο. 

Ψιπάειςῖα, ἈΠοξα γιοῖπα ; [απ Β4ΌΑΥΙα Ῥαγ5 ΠΊΑΧΙΠΊὰ ΟΠ. δ 2,6-- 
1 Ῥατζίθ. ; 

ΨΊΠΟΠΙ; ΡΙπῖο ρεὴς τηλσπα, 1186 ογΠΊΔηΐδ ραγέεμη δὰ ὙΠ] 

οἴἶτία ἰεπιίξ, σαα Ἰαπὶ Ρο»ῃϑγο α ὃς Οαηδτα, οὐυὴ 8115 ἸΟΟΙ5 

νἱσίηΐς, ΕἴϊΔαγ αἱέγα ὙΠταΪατα, 01 Ογίμοπος ὃς ΒαγραπαΙοηΕ5 

ΨΙΠΑΙΠΟΥ ΠῚ ρᾶγβ : ὁ. ΟΥίΠοηΕ5. 
Ψιπάϊπαπι, ΑὐΠγοίογαην ἴῃ. (Θ41Π4 Γπάᾶρ, αὐῦϑ, βοάϊα Κερμάο[ηιὁ 

ὙΠΠ]Δηονᾶηο. ἢ 
ΜΙ πηη, (εγπιδηΐας ἀγὸς τη ἐγαῶτπι δερίεπί Ποῃαΐ:, Ἰ, ΓῺ αν ῃραίᾷ 

ΑἸτδαμηεγο. 
ὙιπηπηΊ, (Θογπηληῖα ὈτΌ5, ἰοτίεδη ΒαγηαΡ δαΐ Βεγηοιν οἷς Ἰῃ 

ἹΜμαγοίαά Βυαηάεθηνσοηῇ. 
ψΠαΐα, ευινίας (ογιηδηΐδῃη ἈΠΕ ααΠΊ ἃ ϑαγπηδίία ἀν! 4Θης : 14Πὶ 

ΤΙ. «αἱ Ττ χεί. Ξ 
ΨΙΠιτριβ, Θειπηδηΐαρ ἤσνῖι5, ποῦς ΤΥ(6Υ.: 

Ψούϊα, ἔδει [1615 ΗΙδεγηΐας ρορ. αι (ον. (ογὶ, ὃς ΤΊΡΕΥΔΥ., [οτ-- 

12Π8 οὐπὶ ρας (ον. Καϊβοηρθης, παρ, τεῖϊε Οαμλάδῃο, Ι΄ο.΄ 

ὃ. Ι͂ἄομ} νοσαΐαγ. ἘΝ τ 

Ψοϊοα ; ΟἉΠ Ναιθοη. ρσεης, ἴῃ Δ γδοοηιῖος ὃς Τούτοίαροο ἀἰν]α 

Τοιζοίρος ἴδια Τρέοίασιρ, Τοἰο(αρμιηηι ἀφΥΉΡ1, ΑΥΘρΟΉΙΣ ἢ 45. 

φηράοοία Ἰατὰ ἀϊέζας ραγίθπι πλιά βηλτα τΕΠ ΓΙ. 

ΕΝ 15. 
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